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Editörün Kaleminden...

Dünya standartları incelendiğinde, dijital platfomlarda okunma 
oranının ortalama % 6 olduğunu görüyoruz.MonDesBusiNess 
olarak , ilk sayımızda %23,6 gibi çok yüksek bir okunma oranına 
ulaştığımızı sizlere duyurmak isteriz.

Ekip olarak böylesi bir okunma oranını beklemediğimizi itiraf 
etmek durumundayız. Tüm yazarlarımıza ve elbette siz değerli 
okuyucularımıza çok teşekkür ediyoruz. En büyük misyonumuz; 
globalde olan gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve sizlerin bu 
gelişmeleri takip etmesinde kolaylık sağlamak.Bu kapsamda çok 
önemli ve değerli işler yapan ekibimizle 2. Sayımızda yine 
konuşulmayan konuları konuşacağız.

Pandemi ile pek çok firma ve firma çalışanı kendisini 
sorgulamaya başladı. Görüştüğümüz pek çok üst düzey yönetici ve 
iş insanı, ‘Saatlerce aynı ortamda kalmak veya günlerimizin 
çoğunu aynı ofiste geçirmek ne kadar verimli? Acaba koca koca 
plazalara yatırım yapılacağına, yatırımı  veri yönetimine mi 
yapmalıyız?’ gibi bazı soruların artık sorun haline geldiğini 
söyleyerek, çalışan motivasyonunu nasıl arttıracakları konusunda 
bizden görüş rica ettiler.

Bu sebeple bu sayımızda pek çok kişinin henüz dillendirmediği 
ama özellikle Amerika’da uygulamaya geçen bir yönetim modeline 
yer vermeyi uygun bulduk.

Kolektif Yönetim ve İnovasyon
Dergimizin bu sayısında, Kolektif Yönetim‘in ve elbette 

İnovasyon’un şirketlere olan etkisini, özellikle covid sonrasında 
daralan piyasalar karşısında şirketlerin ayakta kalmasının nasıl 
sağlanacağını sorguladık. 

MonDesBusiNess‘ın esas amacı güncel bilgi ve gelişmeleri siz değerli okuyucularımızla 
paylaşmak.Yeni sayımızda da, yine çok değerli yazar ve uzman kadromuzla sizlerle buluşuyoruz.

Her zaman olduğu gibi sorulmayanı ilk biz soruyor, problemlerin karşısında çözümlerimizi sizlere 
iletiyoruz.

Saygılarımızla,
MonDesBusiNess
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Bugün, uluslararası pek çok ün�vers�tede ve global 
ş�rkette,  �şletmelerdek� karlılığın arttırılması 
amacıyla devamlı ‘Yönet�m Gel�ş�m�’ çalışmaları 
yapılmaktadır. Tüm bu çalışmaların en temel  
hedef� ş�rketler�n , sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n ve elbette 
yüzyıllar boyu hayatta kalmalarının sağlanmasıdır.

Global’de yapılan çalışmaları �nceled�ğ�m�zde 
‘Kolekt�f Yönet�m ve İnovasyon’ olarak �k� 
kavramın öne çıktığını görüyoruz.Globaldek� 
ş�rketler�n pek çoğu, kolekt�f yönet�m tarzı �le 
mot�vasyonun yükselmes�n�  sağlamaktadır
Kolekt�f Yönet�m Tarzı İle Mot�vasyon 
Nasıl Sağlanır?
• Çalışana kend�s�n� değerl� h�ssett�rmek,

• Ş�rket�n bell� b�r kısmının aslında onlara a�t 
olduğunu bel�rtmek,

• Hem başarısızlıkta hem de başarıda ortak hareket 
ed�ld�ğ�n� b�ld�rmek (Elbette su�st�maller ve kötü 
n�yet har�ç ),

• Çalışan bağlılığını arttırmak.

Buna, b�r Türk g�r�ş�m� olan 
ve New York’ta kurulan 
Choban� Yoğurtları’nı örnek 
vereb�l�r�z. Ş�rket Ceo’su ve 
aynı zamanda kurucusu olan 
Hamd� Ulukaya yaklaşık 4 yıl 
önce ş�rket h�sseler�n�n % 
10’unu çalışanlarına dağıtmış 
ve 4 yılda karlılığını % 0 
oranında arttırmıştır.

Ekonom� tar�h�nde,  yanlış yönet�m ve stratej�k kararlar net�ces�nde batan , �f las eden pek çok f�rma olduğu 
b�l�nmekted�r. Bu sebeple doğru yönet�m,  ş�rketler �ç�n hayat� önem taşımaktadır.

İŞ DÜNYASINDA İNOVASYON VE KOLEKTİF YÖNETİM

Bunun dışında Google,  Facebook ,  Amazon,  
Apple ve M�crosoft g�b� büyük f�rmalar benzer 
çalışmaları yaparak ver�ml�l�kler�n� ve elbette 
karlarını da c�dd� oranda arttırmışlardır.

Özell�kle Google, hem  %  1-2 oranında h�sse ver�p 
hem de ver�ml� çalışma saat�ne göre çalışma 
prens�b�n� gel�şt�rerek �novasyon ve karlılık 
oranlarını ortalama 5 yıl g�b� b�r sürede % 35 
oranında arttırmayı başarmıştır .

Pek� Bu Ş�rketler Sadece H�sse Vererek m� 
Bu Derece Büyüdüler ?

Elbette bu sorunun cevabı hayır olacaktır.

Para �nsanları b�r yere kadar ş�rkette tutab�l�r 
öneml� olan o a�d�yet duygusunun çalışan yetk�n / 
yetenekl� �nsanlara kazandırılması ve ş�rket 
değerler�n�n arttırılmasıdır.

KOLEKTİF YÖNETİM VE İNOVASYON
Dr. Sevg� Yılmaz (Phd. Management Sc�ences)
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İnovasyon altında bulunan bütün değerler ayrı ayrı 
ele alındıktan sonra bütünleş�k b�r hale get�r�lerek 
yönet�m �novasyonunu hayata geç�rmek mümkün 
olacaktır. Yan� tek başına AR-GE değ�ld�r. Ürün, 
yönet�m, organ�zasyon yapısı, üret�m yapısı, 
pazarlama yapısı g�b� b�r �şletmen�n bütün stratej�k 
alanlarını kapsayan topyekun b�r yen�lenme 
hareket�d�r.

İşte bu yen�lenme hareket� sadece ve sadece kolekt�f 
yönet�m tarzı �le gerçek anlamını / değer�n� 
bulacaktır .

Ver� Yönet�m�n�n Önem� Ned�r?
Ver� yönet�m�, ded�ğ�m�zde �lk aklımıza gelen 

sağlam stratej�k planlar olmalıdır. Sağlam 
kaynaklardan sağlanan ver� yönet�m� doğru anal�z 
ed�l�p yorumlanırsa sağlam stratej�k planlar 
kurgulanab�l�r. Ver� tabanı ne kadar güçlü olursa 
stratej�k planlarınız o derece anlamlı ve reel 
olacaktır.

Gelecekte var olmayı yüzyıllık ş�rket hedef�nde 
olanların unutmaması gereken en öneml� konu 
�novat�f çalışmalar yapmayan ve kolekt�f yönet�m� 
ben�msemeyen f�rmaların gelecekte var 
olamayacağıdır. O sebeple b�zler Kolekt�f 
Yönet�m�n� c�dd�ye almalı ve �novat�f çalışmalara 
h�ç zaman kaybetmeden başlamayız.

Kolekt�f Yönet�m tarzı �le çalışanlar çalıştıkları 
ş�rketler� kend�ler�nden b�r parça olarak görmeye 
başlamışlardır. Bu sebeple �novasyon çalışmaları 
artmış ve yukarıda bel�rtt�ğ�m�z ölçütlerde karlar 
elde ed�lmeye başlanmıştır.

Aslında yen� dönem kolekt�f yönet�m anlayışını 
�nceled�ğ�m�zde  öneml� �k� kavramın ortaya 
çıktığını görüyoruz ( Bence hep öneml�yd� ); 
İnovasyon ve ver�  yönet�m�.

İnovasyon Ned�r?
İnovasyon’un uluslararası genel kabulüne 

bakarsak OECD 1997 yılında yayınladığı raporda;  
“B�r f�kr� pazarlanab�l�r b�r ürün ya da h�zmete, 
yen�  ya da gel�şt�r�lm�ş b�r �malat ya da dağıtım 
yöntem�ne, veya yen� b�r toplumsal h�zmet 
yönet�m�ne dönüştürmey� �fade etmekted�r. Ama 
aynı sözcük bu dönüştürme sürec� sonunda ortaya 
konan, pazarlanab�l�r,  yen�  ya da gel�şt�r�lm�ş 
ürün, yöntem ya da h�zmet� de anlatır” şekl�nde 
�fade ed�lmekted�r.

2005 yılında y�ne OECD ve Eurostat’ın b�rl�kte 
yayınladığı yayına göre �novasyon; “Yen� veya 
öneml� ölçüde gel�şt�r�lm�ş ürünün (Mal veya 
h�zmet) veya sürec�n, yen� pazarlama yöntem�n�n 
veya yen� örgütsel yöntem�n �şletme �ç� 
uygulamalarında, �şyer� organ�zasyonunda veya dış 
�l�şk�lerde uygulanması” şekl�nde açıklanmıştır.

Dr. Sevg� Yılmaz K�md�r ? 

Türk�ye’de Satınalma 4.0 / D�j�talleşen Satınalma ve 
Yönet�m 4.0 / D�j�tal Yönet�m �le �lg�l� �lk akadem�k 
çalışmaları gerçekleşt�rd�. A�le ş�rketler�n�n 
kurumsallaşması ,stratej�k yol har�talarının 
bel�rlenmes� , ş�rket karlılıklarının artması �le �lg�l� 
akadem�k çalışma / makaleler� bulunuyor. Bahçeşeh�r 
ve  İTÜ ‘de satınalma / yönet�m b�l�mler� üzer�ne 
dersler ver�yor.

Geleceğ�n Ş�rketler� İç�n Ş�md� Harekete Geçme Zamanı Yarın Çok Geç Olab�l�r…
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Pandem� sürec�yle b�rl�kte yaşananları alt alta 
koyduğumuzda, b�rçok ezber�n bozulduğunu, 
daha önce paylaşılan öngörüler�n zamanından 
önce zem�n bulduğunu görüyoruz. Bu unsur 
sadece d�j�tal ortamda eğ�t�m ya da toplantı 
yapmak değ�l.

Çünkü böyle b�r algı oluştu ve d�j�talleşme 
sürec�n�n bundan �baret düşünüldüğü b�r söylem 
gel�şt�. Oysa bulut teknoloj�s� nasıl kr�pto 
paralardan �baret b�r konu değ�lse, d�j�talleşme de 
kullanılan teknoloj�den çok, meseleye nasıl 
baktığınızda �lg�l�d�r.

Elbette teknoloj�y� kullanacağız; d�j�talleşmen�n 
hayatımıza yerleşt�rd�ğ� alışkanlıklarla �ş yapış 
b�ç�mler�m�z� değ�şt�receğ�z; fabr�kalarımızı 
otomasyona geç�r�p, enerj� ver�ml�l�ğ�n� daha çok 
konuşacağız.

Ama öncel�kle bunların tümünün b�r araç 
olduğunu unutmadan �şe başlamamız gerek�yor. 
Her şey b�raz daha normalleşt�ğ�nde hızlanacak 
b�r yolculuk, günün sonunda �ş�n�z� kurtarmaz. 
İnsan kaynağından yönet�m b�ç�mler�ne kadar 
her alanda değ�ş�m� konuşmayı, konfor alanından 
çıkmayı ele almalıyız.

2019 yılının sonunda tüm bu eğ�l�m yol alırken, 
b�raz da ‘esk� köye yen� adet’ get�rme yaklaşımı 
hak�mken, pandem� tümünü hayatımızda doğal 
hale get�rd�. Fakat bunlara takılıp, gerçek resm� 
kaçırmamalıyız.

Şu an �t�bar�yle geçt�ğ�m�z yıl sonunda, 2020 ve 
sonrasına �l�şk�n tüm hedefler�n büyük ölçüde 

hasar gördüğünü anlamamız gerek�yor. Sadece 
c�ro, yen� pazarlar ya da ürün gel�şt�rme değ�l, 
varlığımızı tartışacağımız b�r alana g�rd�k.

B�r kere kes�nl�kle yen�den bütçe yapmalısınız. 
Satış ve üret�m hedefler�n�z� yen�den 
bel�rlemel�s�n�z. Bu alanda kullanılacak f�nans 
kaynaklarını �ncelemel�, �kl�m kr�z� g�b� daha 
sertleşerek maddeler arasına g�ren unsurlara ne 
kadar uyumlu olduğunuzu tartışmalısınız.

Daha temelde b�r soru var : Yarının 

ekonom�s�nde s�z�n ürününüze �ht�yaç olacak mı? 
Bu çok hayat� b�r konu. Ürününüze �ht�yaç 
olacaksa, gel�şen teknoloj� ve değ�şen �ht�yaçlar, 
üret�mler�n�zde ya da h�zmet ver�ş 
b�ç�mler�n�zde nasıl farklılaşmayı gerekt�recek?

Şayet �şt�gal konunuz, yarının ekonom�s�nde 
değer�n� y�t�recek ya da sıradanlaşacaksa, 
bugünden mutlaka uydu startuplara 
yönelmel�s�n�z. Başta İstanbul T�caret 
Odası’nın B�lg�y� T�car�leşt�rme Merkez� 
olmak üzere, bu konuda f�k�rler�n� hayata 
geç�recek, melek yatırımcıları arayan 
g�r�ş�mler var

HEDEFLERİ YENİDEN BELİRLEYİN
Çet�n Ünsalan

Gazetec� / TV- Radyo Programcısı
Ekonom� Gazetec�ler� Derneğ� Yönet�m Kurulu Üyes�

 



Mevcut �ş�n�z devam ederken, onlar �ç�nde belk� de 
�ş konunuzla h�ç �lg�s� olmayan ama umut gördüğünüz 
projeler� destekler hale gelmel�, gerekt�ğ�nde f�rmayı 
dönüştürecek b�r çıkış noktasını da gündeme almayı 
�hmal etmemel�s�n�z.

Bu konuda Nok�a müth�ş b�r örnekt�r. Çoğu �nsanın 
telekomün�kasyon ş�rket� ve cep telefonu üret�c�s� 
olarak b�ld�ğ� Nok�a’nın 1865 yılında kurulduğunda 

b�r orman sanay� �şletmes� olduğunu b�l�yor 
muydunuz?

Yıllar �ç�nde b�rçok dönüşümü sağlayan, farklı 
alanlara g�ren f�rma süreç �ç�nde cep telefonuyla tüm 
dünya tarafından tanındı. Tüm bunları yaparken de 
hep sürec� doğru okuyarak dönüştü. Çünkü esas olan 
f�rmanın yaşamasıydı. Ne gar�pt�r k�; ‘oldum’ ded�ğ� 
anda dokunmat�k teknoloj�y� kaçırdığı �ç�n dünya 
çapında l�der olduğu p�yasayı kaptırdı.

Bu örnek b�ze dönüşümün faydasını, durmanın da 
tehl�kes�n� anlatıyor. Ş�md� geld�ğ�m�z noktada çok 
daha hızlı hareket eden ve dönüşen ekonom�ler, 
sektörler devr�n� yaşayacağız. Zaman 
kaybetmeks�z�n f�rmanızı yaşatacak formüller�n 
peş�ne düşmel�s�n�z. Bunu yaparken de �ş�n �ç�nde b�r 

zorluk var. Neredeyse sıfır noktasındayız. Yan� 10 
yıl öncek� ve bu süreçtek� ver�lerle mukayeselenecek 
hedefler�n çoğu çöp olacak. Belk� de önümüzdek� 
süreçte muhakeme �ç�n baz alınacak b�r dönem�n 
�ç�nden geç�yoruz.

Tüm bu gerekçelerle, yarına �l�şk�n hedefler�n�z� 
öncek�ler� yokmuş g�b� düşünerek, ama göz ardı 
etmeyerek yen�den bel�rlemel�, f�rmanızın yarınını 
oluşturacak b�r dönem� başlatmalısınız.

Aks� takd�rde telaf�s� güç, fırsatı kaçırılmış ve 
rak�pler�n yolculuğa çıktığı b�r fotoğrafla karşı 
karşıya kalmak �şten b�le değ�l.
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Çet�n Ünsalan K�md�r?
Meslekte 27’�nc� yılını ger�de bırakan Çet�n Ünsalan, derg�den 
gazeteye, �nternetten telev�zyonculuğa kadar her alanda, 
muhab�rl�kten köşe yazarlığına, ed�törlükten haber yayın 
yönetmenl�ğ�ne kadar uzanan b�r ç�zg�de farklı görevler yaptı. 
Son 18 yıldır telev�zyonda ekonom� haberc�l�ğ�n� yürütmekted�r.
cet�nunsalan@yahoo.com
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Gümrük Müşavirliği , Uluslararası Lojistik ve Antrepolarımızla hizmet vermekteyiz.

PERFORMANS GRUP ŞİRKETLERİ

ANTREPO

ŞUBELERİMİZ



Bence kısa vadeye senaryo üret�rken 
üzer�nde durmamız gereken üç faktör var.

1- AB kurtarma fonu

2- P�yasaların yaz geleneğ�

3- Salgının seyr�ne yönel�k haber akışı

Kurtarma fonu Avrupa �ç�n de p�yasalar 
�ç�n de son derece öneml�. En düz ve yalın 
hal� �le bakın; ortada b�r fatura var ve 
kamu kanalı �le özel sektörün zararının 
d�kkate değer b�r bölümü karşılanacak.

Mal� gücü kısııtlı olan ve kr�zden en ağır 
hasarı alan İspanya İtalya Fransa g�b� 

ülkeler can s�m�d� bulacak. 

Etk� boyutu tartışılab�l�r ama ş�rketlere ortak 
olma paylarının alınıp satıldığı borsa 
endeksler�n�n bu faktöre kayıtsız kalması eşyanın 
tab�atına aykırı.

Kurtarma fonu m�kro bazda ş�rketler�n 
öz-sermaye kayıplarını haf�fletecek makro bazda 
ekonom�ler�n olağan seyr�ne yönelmes�n� görece 
kolaylaştıracak.

Zaten dünya genel�nde hızla devreye g�ren 
kamu desteğ� olmasa em�n olun dalgalar çek�l�p 
salgın b�tt�ğ�nde çok daha fazla ekonom�k enkaz 
�le karşılaşırdık.

Haz�ran ayının �k�nc� yarısında ABD, Brez�lya 
ve H�nd�stan’da salgının yayılım hızı 
kuvvetlenmes�ne rağmen p�yasaların 
dayanıklılık göstermes� ağırlıkla bu beklent� �le 
�lg�l�.

F�nansal p�yasaların değ�şmez kuralı ufukta �y� 

 

 

Borsa endeksler�nde yılın �lk çeyreğ� Cov�d 19 
f�yatlaması �le sert negat�f �k�nc� çeyreğ� �se 
kr�zden çıkışın önceden f�yatlanması �le güçlü 
poz�t�f tamamlandı.

Halen borsa endeksler�n�n d�kkate değer b�r 
bölümü yıla başlarken gördükler� değer�n yüzde 
20 kadar altındalar. Aynı durum $ bazında BIST 
�ç�n de geçerl�. 

Buna şaşırmamak lazım. Cov�d 19 salgını 
ekonom�ler� sert negat�f etk�led�. Karant�nalar 
b�tmes�ne rağmen ekonom�k akt�v�tede normale 
yönel�m ağır b�r hızla gel�ş�yor. 

Görünen o k� v�rüsün sosyal hayata ve 
ekonom�ye etk�ler� b�r süre daha devam edecek. 
Bu nedenle 2021 bütününe yönel�k poz�t�f 
f�yatlamanın (rall�n�n) 2020 son çeyreğe kalması 
sürpr�z olmaz.

Bugün s�zlerle Temmuz–Ağustos parkurunda 
f�nansal p�yasalarda neler yaşanab�l�r sorusuna 
kafa yoralım sonrada sarı fırtına altını masaya 
yatıralım �st�yorum.

ALTIN VE BORSA ŞAŞIRTABİLİR
Eral Karayazıcı

Ged�k Portföy/Fon Yönet�m Müdürü
TRT Haber Kanal B ve Hürr�yet TV Sab�t Yorumcusu
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b�r haber varsa satıcıların cesaret�n�n kırılması 
hamleler�n�n ötelenmes� ve alıcıların görece daha 
cesur davranmasıdır. 

 Bu tavır beklent� gerçekleşene veya 
gerçekleşt�kten b�r süre sonrasına kadar devam 
eder.  

Ya sonra, konu gündemden düşer ve 
f�yatlamalara farklı d�nam�kler yön ver�r. 

18 TEMMUZ’DA MUTLU SON İHTİMALİ 
YÜKSEK 

AB’l� l�derler kurtarma fonunun yapısına �l�şk�n 
(başta ne kadarı h�be ne kadarı borç) karar almak 
üzere 17-18 Temmuz’da Brüksel’de b�r araya 
gelecekler. 

Bu toplantıda bana sorarsanız “anlaşamadık bu 
�ş olmuyor” denmes� olasılığı yok. En fazla 1-2 
toplantı daha yapar ortak b�r noktada buluşurlar.

Aks� Avrupa B�rl�ğ�n�n dağılması r�sk�n� masaya 
get�r�r k� ben bu r�sk� almalarını beklemem.   

Canberk Yalçın Londra merkezl� Record CM’�n 
en öneml� s�lahlarından b�r� ve yakın dostumdur. 
Aradım ne düşünüyorsun d�ye sordum. “K�ş�sel 
görüşüm yüzde 60 olasılık �le bu toplantıda yüzde 
40 olasılık �le tekn�k detaylar �ç�n 
zamana �ht�yaç duyarlarsa 
Ağustos ayında gerçekleşt�r�lecek 
yen� b�r toplantıda kararın 
çıkacağı yönünde” ded�. Gerek 
küresel b�l�nmezlere cevap 
ararken gerek Türk�ye’ye yabancı 
bakışını sorgularken Canberk 
joker hakkım g�b�d�r.Ondan bu 
berraklıkta yanıt gel�nce 
kafamdak� yaz senaryosu 
bel�rg�nleşt�.

P�yasa aktörler� İk� hafta sonra 
gerçekleşecek bu toplantıdan  

karar çıkacağını favor� senaryo olarak görürse 
bunun borsaları toplantı gerçekleşemeden önce 
yukarı taşıyacağını düşünüyorum. 

Yok bu konu umutluyuz ama bekl�yoruz tadında 
b�r ruh hal�n� beraber�nde get�r�rse ger�de kalan 
dört haftayı çağrıştıran yatay �k� haftaya daha 
şah�t olab�l�r�z.   

Ancak neres�nden bakarsak bakalım ben yaz 
ayları �ç�nde bu cepheden mutlu son haber� 
gelmed�kçe p�yasalarda kalıcı veya geç�c� b�le 
olsa sert added�lecek tonda b�r çalkantı 
yaşanacağını sanmıyorum.

B�r kısmı karar önces� b�r kısmı toplantı 
sonrasına kalacak şek�lde veya önces�nde 
beklenmed�k b�r sıçrama yaşanırsa öneml� 
bölümü karar alınmadan evvel gerçekleşecek 
şek�lde borsa endeksler�n�n bu beklent�yle yüzde 
10-15 arası b�r oranda değer kazanma şansının 
yüksek olduğu görüşündey�m.  

PİYASALARDA YAZ DÜZELTMESİ 

Pek� ya sonra dersen�z �şte o noktada �k�nc� 
madden�n yan� yaz gelenekler�n�n devreye 
g�receğ�n� tahm�n ed�yorum.

F�nansal p�yasalarda nasıl h�çb�r matem sonsuza
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kadar sürmüyorsa kutlamaların da b�r l�m�t� var. 

Borsa endeksler�n�n tıpkı Kasım ayını 
çağrıştıran b�r yaz düzeltmes� geleneğ� var. 

Alman DAX endeks�n� �nceled�m. 1997 
yılından bugüne yaz ayları �ç�nde k�m� zaman 
haz�ran veya temmuz k�m� zaman ağustos ayı 
�ç�nde d�kkate değer b�r ger� çek�lme yaşamadığı 
örnek sayısı son derece kısıtlı. Benzer durum 
d�ğer borsalar �ç�n de geçerl�. 

Ne oranda dersen�z asgar� yüzde 8-10 olmakla 
b�rl�kte k�m� zaman daha yüksek oranlarda da 
gerçekleşeb�l�yor borsaların yaz düzeltmeler�.   

Bu parkurunun üç ayı �ç�nde sabıka kaydı en 
kara olan Ağustos.

Tar�h tekerrürden �baret olsa en �y� traderlar 
tar�hç�ler olurdu d�yeb�l�rs�n�z. Hak ver�r�m.

Bununla b�rl�kte yaz düzeltmes� 
d�yeb�leceğ�m�z bu geleneğ� ve AB kurtarma 
fonu müjdes� �le gerçekleşeb�lecek kuvvetl� b�r 
yüksel�ş� b�r arada düşündüğümde ben 
önümüzdek� �k� ay �ç�nde önce yukarı kuvvetl�

b�r atak ve sonrasında h�ssed�l�r aşağı yönlü 
bel�rg�n b�r satışın hor görülmeyecek b�r şansla 
masada olduğunu düşünüyorum.

Temmuz ayında hızlı b�r yüksel�ş yaşamadan 
Ağustos ayında borsa endeksler� düşemez m� ? 

İşte bunun �ç�n de üçüncü maddeye yan� 
salgının seyr�ne yönel�k haber akışına bakmamız 
gerek�yor.

Ben var olan b�lg� set� �le kuvvetl� b�r sıçrama 
yaşanmadıkça % 10-15’� bulab�lecek b�r düşüş 
�ç�n aşağıda yeterl� alan olmadığı görüşündey�m.

BORSA ISTANBUL 

5 Haz�ran tar�h�nden bugüne Alman DAX 
endeks� yüzde 2,5 ABD Dow Jones endeks� 
yüzde 6,8 değer kaybı yaşarken BIST poz�t�f 
ayrışarak yüzde 5 pr�mle 110,000 puandan 
115,750 puana yükselmey� başardı.

 Görel� �skontonun neden olduğu bu eğ�l�m terse 
döner m� dersen�z ben b�z�m borsada daha fazla 
düşüş b�ç�m�nde b�r negat�f ayrışma yaşanacağını 
sanmıyorum.
Ancak yaz aylarında Türk�ye poz�t�f b�r sürpr�z
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gerçekleşmed�kçe AB kurtarma 
fonu manşetl� küresel b�r part�ye 
BIST’�n görece daha kalender 
katılım göstermes� şaşırtıcı olmaz. 

Pek� yakın vadede Türk�ye poz�t�f 
b�r sürpr�z �le karşılaşab�l�r m�y�z ? 

Ülkem�z her zaman sürpr�zlerle 
dolu pekala mümkün. 

İşte böyle b�r dop�ng de devreye 
g�recek olursa BIST önümüzdek� 
6-10 hafta �ç�nde 124.500 d�renc�n� 
test etmekle yet�nmey�p 
130.000-133.000 bandına dah� 
yükseleb�l�r. 

Bu nedenle Borsa İstanbul’da 
112.000 desteğ�ne ger� çek�lme 
yaşanması durumunda bunun özenl� 
terc�hlerle b�r alış fırsatı olarak 
görüleb�leceğ�n� düşünüyor majör destek olan 
107.000 c�varının temmuz ayında test ed�lmes� 
olasılığını düşük buluyorum. 

Toparlamak gerek�rse yaz aylarının borsa 
endeksler�nde yatay seyre sahne olması favor� 
senaryom. 

Ancak ger�de kalan b�r aydan farklı olarak 
önümüzdek� 2-3 aylık bu parkurun önce güçlü 
b�r yüksel�şe sonra sert b�r değer kaybına sahne 
olab�leceğ� görüşündey�m.  

ALTIN GÜVENLİ LİMAN DEĞİL 

Son �k� yılda 1175 $’dan 1790 $’a yükselen altın 
�le noktalayalım. 

Sarı fırtınanın bu parkurda kaydett�ğ� $ bazı 
yüzde 50 get�r� pek çok tasarruf sah�b�n�n bu 
seçeneğe daha sıcak bakmasına neden oluyor

B�rçok anal�st dünyadak� para bolluğuna ve çok 
düşük fa�z oranlarına bakarak altının yüksel�ş�n� 

sürdüreceğ� görüşünde. 

Ancak ben bu konuda farklı b�r görüşe sah�b�m. 

FED 2023 yılına kadar fa�z� sıfıra yakın  
tutacak demek k� altının önü açık görüşü 
yanıltıcı.

Altın FED fa�z� �le değ�l ağırlıkla (yukarıdak� 
graf�kte göreb�leceğ�n�z üzere) ABD tahv�l fa�z� 
�le ters yönde hareket eder.

Önümüzdek� b�rkaç ay �ç�nde ABD tahv�l fa�z� 
yüzde 0,60’a doğru ger� çek�l�rse altın yen�den 
atak yaşayıp 1835 $ c�varına seyahat etme 
şansına sah�p olsa da ben bu cephede �k� sened�r 
süren rall�n�n sonuna yaklaştığımızı, sarı 
fırtınanın 2021 yılı �ç�nde 1500 $ 2022 �ç�nde �se 
1350 $ ‘a kadar ger�leyeb�leceğ�n� düşünüyorum.

Bu cümle altını kısa vadede 1835 $ bekled�ğ�m� 
düşündürmes�n. Gerçekleşmes�n� satış �ç�n caz�p
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Eral Karayazıcı K�md�r?
2016 yılında Akadem� Pusula’yı kuran 
Karayazıcı aynı zamanda Ged�k Portföy/Fon 
Yönet�m Müdürü, Hürr�yet B�gpara‘ da 
yayınlanan stratej� yazısı Pusula’nın yazarı, 
TRT Haber Kanal B ve Hürr�yet TV’n�n sab�t 
yorumcusudur.
1993 yılında Gaz� Ün�vers�tes� Uluslararası 
İkt�sat bölümünden mezun olan Karayazıcı 26 yıldır f�nans sektöründe çalışmakta olup 
b�reyler �le kurumlara danışmanlık h�zmet� ve f�nans eğ�t�mler� vermekte ayrıca Ged�k 
Portföy B�r�nc� Değ�şken Yatırım Fonunu yönetmekted�r.

b�r fırsat olarak görürüm.  Ancak 1790 $ üzer�ne 
çıkamazsa da buna şaşırmam.

ABD fa�zler� yukarı g�derken alternat�f�n�n 
sağladığı ödül yükseld�ğ� �ç�n altın değer 
kaybeder.

Aks� olur ve fa�zler düşüşe geçerse de altın 
rüzgarı arkasında bulur ve son �k� yılda olduğu 
g�b� değer kazanır.

ABD 10 yıllık tahv�l fa�zler� Ek�m 2018 �t�barı 
�le % 3,25 sev�yes�ndeyken ons altın 1175 $ 
düzey�ndeyd�.Önce 2019 ekonom�k yavaşlama 
f�yatlaması ardından 2020 korona resesyonu 
derken ABD fa�zler� yüzde 0,65’e kadar �nd� ons 
altın 1790 $’a yükseld�.

Evet FED’�n 2023 yılına kadar fa�z arttırmasını 
bende beklem�yorum. Ancak FED fa�z artırım 
f�yatlamasının tahv�l cephes�nde gerçekleşmeden 
önce yaşanacağını bu bakıma 2021-2022 boyunca 
ABD tahv�l fa�zler�nde rotanın yukarı buna bağlı 
olarak altında da rotanın aşağı olacağını 
düşünüyorum.

Tahv�l fa�zler�nde yüksel�ş 2021 önces�nde 
başlayab�l�r m� dersen�z her ne kadar zamanlama 
üzer�nde haber akışı etk�l� olacaksa da favor� 
senaryom bu hareket�n en geç 2020 son çeyreğ� 
�ç�nde başlayacağı yönünde. 
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Herkese tekrar merhaba. 

B�r öncek� yazımda, güneş enerj�s�n�n 
tar�hçes�nden, dünyadak� gel�ş�m�nden, dünya 
üzer�ndek� ve Türk�ye’m�zdek� var olan kurulu 
güçten bahsetm�şt�k. Son yaşanan gel�şmeler 
�le günümüzde en küçük b�reyden başlayarak, 
ülkem�zde de k�ş� ve �şletmeler�n yegâne 
sürdürüleb�l�r enerj� kaynağı hal�ne gelen 
güneş enerj�s� �le �lg�l� 
olarak bu yazımda 
mevzuatların b�zlere 
sağladığı �z�n ve 
�mkanlardan bahsetmek 
�st�yorum.

Haz�ran 2020 �t�bar�yle, 
dünyada toplam 
kurulumları 600.000 
MW’ı geçen güneş enerj�s� 
santraller�n�n, ülkem�zde 
�se 6.200 MW’ın üzer�nde 
kurulumu gerçekleşm�şt�r. Daha önce 
ülkem�zde �ht�yaca dayalı bazı �r�l� ufaklı 
kullanımları olmakla b�rl�kte güneş enerj�s�n�n 
mevzuatsal olarak �lk �z�nler� 2012 yılında 
oluşmuştur. 3 Ek�m 2012 tar�h�nde çıkan 
L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� 
sayes�nde güneş enerj�s�nden elektr�k elde 
etmek ve satış yapmak mümkün hale 
get�r�lm�şt�r. 

Burada b�r anımı anlatmadan geçemeyeceğ�m. 
H�ç unutmam b�r cumartes� günü, Karaköy 
�skeles�n�n sah�l tarafında babamla kahve 

GELECEK GÜNEŞ İLE GELECEK
Mehmet Özenbaş

Zorlu Enerj� Satış Müdürü

�ç�yoruz. Babam b�r anda b�r gazete yazısında 
görmüş; ben�m yaptığım �ş� de b�l�yor olmasına 
rağmen, “L�sanssız olarak santral 
kuruyorlarmış, bu nasıl olur evladım?” d�ye 
bana sormuştu. Ben de kend�s�ne, “Babacım, 
merak etme, �z�n almadan kurmuyorlar, yapılan 
�ş�n vers�yonu ve sınırlamalar gereğ� adı

 l�sanssız sadece. L�sanslı santrallere göre bazı 
mevzuatsal değ�ş�kl�kler� var. 1 MW 
(MegaWatt) güce kadar kurulacak olan 
santraller �ç�n, L�sanssız Elektr�k Üret�m 
Yönetmel�ğ� (LÜY) d�ye b�r yönetmel�k var. 
Oldukça da detaylı �şlemler� ve �z�n süreçler� 
var.” dem�şt�m. O gün b�r kez daha anlamıştım 
k�, her �ş�n �ç�nde olduğu g�b� b�z�m �ş�m�z�n de 
dışardan bakanlar �ç�n anlatılması, açıklanması 
gereken b�r term�noloj�s� var.

Enerj� Bakanlığımızın bünyes�nde, Enerj� 
P�yasaları Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 



çalışmaları �le 2011’de oluşturulan ve ülkem�zde 
çok başarı �le uygulanan Yen�leneb�l�r Enerj� 
Kaynaklarını Destekleme Mekan�zması 
(YEKDEM) s�stem� sayes�nde tüm yen�leneb�l�r 
enerj� türler� �ç�n ver�ml� b�r çalışma alanı 
oluşmuş, öneml� b�r �st�hdam kaynağı 
yaratılmıştır.

YEKDEM �le b�r bütün hal�nde çalışan 
L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ� (LÜY) 
s�stem�, �lk etapta Yen�leneb�l�r Enerj� Genel 
Müdürlüğü (YEGM) bünyes�nde mevzuatsal 
olarak düzenlenm�ş, akab�nde 2018 yılında 
yapılan değ�ş�kl�kler �le mevzuatsal kontrol 
EPDK’ya bağlı olarak çalışmakta olan Enerj� 
İşler� Genel Müdürlüğü’ne (EİGM) 
devred�lm�şt�r. 

Pek�, heps� güzel de GES yatırımı yapmak 
�steyen b�r yatırımcı olarak hang� yolları 
�zlemel�y�m ded�ğ�n�z� duyar g�b�y�m. 
Yazımızın bu kısmından �t�baren de operasyonel 
olarak GES yatırımı yapmak �steyen sanay� 
kuruluşu ya da b�reysel ev kullanıcıları �ç�n kısa 
kısa açıklama yapmaya çalışacağım.

Öncel�kle b�reysel kullanıcılarımız �le 
başlamak �ster�m. İlk etapta, 
s�stem b�l�n�rl�ğ�n�n az 
olması sebeb�yle ev 
kullanıcılarının �lg�s�n�n 
görece azlığı kaynaklı 
olarak bazı karışıklıklar 
yaşanmış olsa da ev 
kullanıcılarının güneş 
enerj�s� s�stem� yapmaları 
�ç�n gerekl� düzenlemeler 
geçt�ğ�m�z dönem �çer�s�nde 
yaşanan tecrübeler �le 
tamamlanmıştır. Türk�ye 
Elektr�k Dağıtım A.Ş.  

(TEDAŞ) bünyes�nde yapılan çalışmalar �le t�p 
proje ve standartlar bel�rlenm�şt�r. Günümüzde 
ev�ne ya da küçük ölçekte çatıya sah�p �şyerler�ne 
de rahatlıkla yetk�l� Elektr�k Dağıtım Ş�rket�’ne 
(EDAŞ) başvuru yaparak, 10 kW (k�loWatt) güce 
kadar kuracakları s�stem �ç�n �z�n 
alınab�lmekted�r. Ev, of�s ve küçük �şletmeler�n�n 
elektr�ğ�n� güneş enerj�s�nden üretmek �steyen 
kullanıcılar �ç�n bas�t b�r başvuru s�stem� 
oluşturulmuş olup, tüm EDAŞ’ların �nternet 
s�teler� üzer�nden başvuru evrakları ve süreç �le 
�lg�l� detaylı b�lg� almak mümkün hale 
get�r�lm�şt�r. Özell�kle, verg� mükellef� olmasa 
dah� ev kullanıcıları �ç�n g�der makbuzu �le 
mahsuplaşmanın önünün açılması sonrasında, 
b�reysel başvuruların sayısı oldukça artmıştır. 

Gelel�m sanay�c�ler�, sanay� s�teler�n�, 
AVM’ler�, hastaneler�, oteller� ve yüksek elektr�k 
tüket�m�ne sah�p �şletmeler�n sah�b� olan 
yatırımcılarımızı daha çok �lg�lend�receğ�n� 
düşündüğüm kısma.

L�sanssız Elektr�k Üret�m Yönetmel�ğ�, b�raz 
önce bahsett�ğ�m g�b� 1 MW kurulu güce kadar 
olan santraller �ç�n çıkmıştı. 
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Bu dönemde gerek araz� gerekse de çatı 
kurulumları �le YEKDEM mekan�zmasından 
faydalanarak b�rçok güneş enerj�s� santral�n�n 
kurulumu gerçekleşm�ş ve bu santraller 
devreye alınarak ülkem�z�n toplam elektr�k 
tüket�m�n�n yıllık bazda yüzde 3’üne yakın 
elektr�k �ht�yacını karşılamaya başlamıştır.  
2019 yılında güneş enerj�s� kurulumunu 
destekleyen kararlar çıkmıştır. 10 Mayıs 2019 
tar�hl� Cumhurbaşkanlığı kararnames� �le 1 
MW’lık LÜY üst l�m�t� 5 MW’a çıkartılmıştır. 
12 Mayıs 2019 tar�h�nde L�sanssız Elektr�k 
Üret�m Yönetmel�ğ�’nde yapılan değ�ş�kl�k �le 
aylık mahsuplaşma s�stem� get�r�lm�şt�r.Yazının 
bundan sonrak� kısmına devam etmeden önce 
bahsetmem gereken b�r konu da  elektr�k 
şebekes�ne bağlantı sev�yem�zd�r. Elektr�k 

dağıtım ş�rketler�n�n hatlarına bağlı olan tüm 
tüket�c�ler �ç�n, şebeken�n Orta Ger�l�m (OG) 
Sev�yes� (29.500 K�loVolt �la 36.500 K�loVolt 
arası) ya da Alçak Ger�l�m (AG) Sev�yes� (220 
�la 400 Volt arası) elektr�k bağlanma �mkanları 
vardır. İst�snaları olmak ve bağlantı 
yönetmel�kler� �le kuralları bel�rlenm�ş olmakla 
b�rl�kte, genelde tüket�mler�ne bağlı olarak 
ev/of�s abonel�kler� AG abonel�kler�ne 
sah�pken, fabr�ka, AVM g�b� kullanıcılar da OG 
abonel�kler�ne sah�p olmaktadır.Yen�lenen 
yönetmel�k �le gerek OG s�stem�nden bağlı 
olsun gerek AG s�stem�nden bağlı olsun, aylık 
mahsuplaşma s�stem�n�n get�r�lmes� �le b�rl�kte 
yatırımcıların en büyük sorularından olan, 
“Bayramlarda durduğumuz  zaman s�steme ne 
oluyor? Mevs�msel olarak tüket�m�m�z düşerse 
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b�lg� b�r�k�m� ve kal�f�ye �ş gücü oluşmuştur. 
Kend� elektr�ğ�n� kend� üretmek ve hatta 
satmak �steyen tüm yatırımcılar �ç�n güneş 
enerj�s� s�stemler� yüksek öncel�kle yatırım 
yapılab�l�r hale gelm�şt�r.

Güneş enerj�s� santral�/s�stem� yatırımı 
yapmak �steyen yatırımcılar �ç�n d�kkat 
ed�lmes� gereken kr�terler üzer�ne yazacağım 
b�r sonrak� yazımda buluşmak üzere…

Sağlık ve güneş s�z�nle olsun…

ne oluyor? Vard�yalı çalışıyoruz, vard�yalar 
arasında tüket�m farklılıkları oluşuyor, bunları 
nasıl hesaplayacağız?” g�b� sorular 
cevaplanmıştır. 

B�r nev� teşv�k n�tel�ğ� taşıyan aylık 
mahsuplaşma s�stem� sayes�nde bütün bu 
�şletmeler �ç�n güneş enerj�s� santral� 
yatırımları tüm Türk�ye sathında yapılab�l�r 
hale gelm�şt�r.2012 yılından bu yana yaşanan 
gel�şmeler, ed�n�len tecrübeler �le ülkem�zde 
güneş enerj�s� hususunda öneml� b�r s�stemsel 

Mehmet ÖZENBAŞ K�md�r?
 1980 yılında Sakarya’da doğan Mehmet 
ÖZENBAŞ, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� İnşaat 
Mühend�sl�ğ� bölümünden 2003 yılında mezun 
oldu. Halen Galatasaray Ün�vers�tes�’nde MBA 
eğ�t�m�ne devam etmekted�r. Mezun�yet �le b�rl�kte 
a�le s�gorta ş�rket�nde İstanbul şube müdürü 
olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Escon 
Enerj� bünyes�nde solar termal s�stemler üzer�ne 
danışman olarak görev aldıktan sonra, 2010 yılı 
�t�bar�yle Akgün Pol�üretan A.Ş.’de, Satış & 
Pazarlama Müdürü olarak Türk�ye 
organ�zasyonunun yen�den yapılandırılmasını 
üstlend�. 2012 yılında Tekno Ş�rketler Grubu 
bünyes�nde bulunan Tekno Ray Solar Enerj� 
S�stemler� A.Ş.’ye Satış & Pazarlama Müdürü 
olarak katıldı. 15 yılın üzer�ndek� hem tekn�k 
hemde kurumsal tecrübes�nde Ar-Ge ve proje yönet�m� üzer�nede görev alan Özenbaş, ş�rket 
performansının yen� ve farklı �ş alanları oluşturmaktan geçt�ğ�ne �nanmaktadır. Evl�, yay burcu ve �y� b�r 
Galatasaray’lı olan Mehmet ÖZENBAŞ, Tekno Ray Solar bünyes�nde Satış & Pazarlama ve Planlamadan 
sorumlu D�rektör olarak yen�leneb�l�r enerj� alanında �mza attığı başarılarının ardından, halen Zorlu 
Enerj� bünyes�nde Güneş Enerj�s� Projeler�nden sorumlu Türk�ye Satış Müdürü olarak görev almaktadır.



100MW+
Proje ve Danışmanlık

300MW+
Saha Santral Kurulumu

50MW+
İşletme ve Bakım Hizmeti

60MW+
Teknik Hizmet ve Servis

Şerifali Mah. Mevdudi Sok. No:9
Ümraniye / İstanbul / Türkiye 
info@hareketenerj�.com

0 216 312 77 17

Endüstriyel Tip Solar Sistem Konut Tipi Solar Sistem Arazi Tipi Solar Sistem

İşletme ve Fabrikalarınızın enerji
tüketimini çatılarınızdaki alanları

değerlendirerek kolayca
azaltabilirsiniz.

Site ve müstakil
konutlarınızda kendi enerjinizi

üreterek, faturalarınızda
tasarruf edebilirsiniz.

Tarıma elverişli arazilerinizi
kolayca sulayarak, enerji

tüketiminizi minimum seviyeye
düşürebilirsiniz.

Hareket Enerji bir 
Hareket Enerji bir 

kuruluşudur.
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Avrupa Kom�syonunun 2020 Inovasyon karnes� 
�le �lg�l� yayınında İskand�nav ülkeler� �lk sıraları 
aldı, rapora göre Luxemburg ve Hollanda bu 
ülkeler� �zl�yor. İsveç de İskand�nav ülkeler 
�çer�s�nde en �novat�f ülke olarak öne çıkıyor.

Raporda Avrupa ülkeler� ortalama �novasyon 
sev�yes� endeks olarak 100 puan olarak 
bel�rlenm�ş durumdayken buna  göre İsveç’�n  
sev�yes� 140 puan olarak raporlanmış , aynı 
şek�lde Almanya 119 puanken Türk�ye 62 puanla 
orta sev�yede b�r �novasyon skoruna sah�p.

İsveç’�n çok başarılı araştırma s�stemler� 
mevcut, f�rmalara �novasyonu kolaylaştıracak 
ortam sağlama konusunda da çok �ler�deler ancak 
�novasyonu satışa çev�rmek konusunda Avrupa 
ortalamasının altındalar. Almanya �se f�rma 
yatırımları, buluşcular ve bunların b�rb�rler� �le 
bağlantıları konusunda güçlü.

Teşv�k ed�c� araştırma s�stemler�, �nsan 
kaynağı ve �novasyon dostu ortam konuları 
zayıf noktaları. 

Konu Türk�ye’ye gel�nce araştırma gel�şt�rme 
dışı �novasyon konularında yan� üründen çok 
süreç ve pazarlama �novasyonu konularında 
orta ve küçük büyüklüktek� ş�rketler akt�f 
durumda �ken teşv�k ed�c� �novasyon s�stemler� 
eks�kl�ğ� en büyük problem olarak öne çıkıyor. 
Tasarım uygulamaları, marka oluşturma, b�lg� 
ve know how b�r�k�m� konusunda da Türk�ye 
c�dd� sorunlar yaşıyor.

Devlet pol�t�kaları her ne kadar görünürde 
�novasyona yönel�k teşv�kler �çerse de çok 

büyük eks�kl�kler ve genel olarak tasarlanmış ve 
uygulamaya konmuş b�r sanay� ve büyüme 
programı olmaması  neden� �le mevcut 
uygulamalar ve teşv�kler amaçlanan faydayı  

TÜRK FİRMALARI İNOVASYONU NASIL ARTTIRIR?
Gal�p Arbak

Sunparad�se Group AG

Manag�ng D�rector

 



yaratmakta yeterl� olmuyor. Bunun dışında 
eğ�t�m s�stem�m�z ve f�rmalarımızda yerleş�k 
yönet�m kültürümüz de genel olarak yaratıcı f�k�r 
ve uygulamalara oldukça uzak.

Ancak devlet pol�t�kası bu konuda etk�n olmasa 
ve kültürel altyapımızda engeller�m�z olsa da 
yönet�c�ler�n sorumlu oldukları organ�zasyonlarda 
bu konu üzer�nde akıl yürütmeler� gerek�yor.  
Küresel anlamda hızlanan rekabet şartlarına ayak 
uydurmak ve özell�kle Cov�d 19 sonrasının yen� 
ortamında çalışan yaratıcılığını arttırmak, bu 
şek�lde de �novasyon �le ayakta kalmaya çalışmak 
ana gündemlerden b�r� olacak g�b� görünüyor, 
�stesek de �stemesek de.

Bu nedenle yönetsel b�r yaklaşımı �ncelemek 
doğru olacaktır. Bu yaklaşımın temel� aslında 
kuşaklar arası farklılıklar olduğu tez�n�n 
geçerl�l�ğ�n� sorgulamaya dayanıyor. Son 10 
sened�r y ve z kuşağının özell�kler� �le �lg�l� çok 
şey yazılıp ç�z�ld�. Ancak bu yazılıp ç�z�lenler 
arasında bazı doğru tesp�tler olsa b�le bu 
kategor�ler doğrultusunda �nsan yönetmek 
başarıyı garant�lememekte sonuçta da �craya 
yönel�k b�r f�k�r vermemekted�r. Öte yandan 
asker� organ�zasyonlar 
tamamı �le �nsan yönet�m�ne 
dayanmak zorunda 
olmalarına ve esas konunun 
ölüm kalım g�b� çok net b�r 
sonucu olmasına rağmen 
kuşak kategor�zasyonuna 
göre organ�ze olmuyorlar,ama 
y�ne de yüksek performanslı 
b�r kuruluş olarak varlığını 
sürdüreb�l�yor.

Bu da kuşak farklılıklarına 
yönel�k yaklaşımların ve 

yapılacaklar/yapılmayacaklar   

l�steler�n�n yönet�m �ç�n doğru sonuçları ver�p 
vermeyeceğ� konusunda  soru �şaretler� yaratıyor.

Küresel ve yerel çaptak� d�nam�k ve bel�rs�z 
ortamın �şletmeler�n yönet�m� �ç�n çok büyük 
zorluklar yaratmaya başlaması �le b�rl�kte 
yönet�m araştırmaları, yüksek performanslı 
kuruluşlarda kullanılan esnek yönet�m 
kavramlarını ve yönet�m metodlarını �ncelemeye 
başlamıştır. Bunun �ç�n de asker� 
organ�zasyonların �şley�şler� �y� b�r kaynaktır. Bu 
şekl� �le b�raz araştırınca yönet�c�ler�n 
uygulamada çok �ş�ne yarayacak b�r kavramın 
1800’ler�n başından ber� başarılı asker� 
organ�zasyonların doktr�n� hal�ne geld�ğ� 
sonucuna varmak mümkün oluyor.

Köken� Almanya olan bahse konu doktr�n�n 
or�j�nal �sm� Auftragstakt�k, bu kavramda üst 
b�r em�r/tal�mat  ver�r ve hedef göster�r ancak bu 
em�r�n/tal�matın nasıl yer�ne get�r�leceğ�, hedefe 
hang� yöntemle ulaşılacağı g�b� detaylara g�rmez.

Doktr�nde em�rler/tal�matlar da genell�kle 
detaylı değ�ld�r ve yazılı prosedürlere körü 
körüne bağlı kalınmaz. Böylece üstler�n 
operasyonel/takt�k detaylarda boğulmasının  
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önüne geç�l�r ve astların �n�s�yat�f alması 
kolaylaşır. Çatışma ortamında çok hızlı ve 
tahm�n ed�lmez değ�şkenl�kler�n olması neden� 
�le sahada an� kararlar alınıp uygulanması 
gerekt�ğ� �ç�n doktr�n çok �şe yarar ve �nsan 
yaratıcılığını en üst noktaya çıkarır. Tab�� bu, 
emr� veren�n astını h�ç denetlemeyeceğ�, ona h�ç 
karışmayacağı veya h�ç detaylı em�r vermeyeceğ� 
anlamına gelmez.

Son dönem Osmanlı subayları da bu doktr�nle 
yet�şm�şt�r. Atatürk de “Zab�t ve kumandan �le 
hasbıhal” adlı k�tabında bu konu üzer�nde 
özell�kle durur.

Bu doktr�n çerçeves�ndek� b�r yönet�m 
anlayışında hedef ve çerçeves� am�r tarafından 
bel�rlenm�ş görev �le çalışanın k�ş�sel sorumluluk 
duygusu güçlen�r. Bununla b�rl�kte am�r görev�n 
yürütülmes�nde hataların ortaya çıkmasını kabul 
etmeye �stekl� olmalıdır.  Ancak böyle b�r 
hoşgörünün f�rmanın gereks�z yere r�ske 
atılmasını/zarara sokulmasını önlemek üzere 
sınırları vardır. Bu kapsamdak� yönet�m ve 
l�derl�k konsept�, katılım ve mot�vasyon, 
karmaşıklığı azaltma, karşılıklı öğrenme g�b� 
özell�kler� �çer�r.  Kavramın tüm h�yerarş� 
düzeyler�ne uygulanması uyumla b�rl�kte 
başarıyı arttırır.  Ortak amaç, tüm h�yerarş� 
sev�yeler� �ç�n kapsayıcı b�r çerçeve olarak  
çalışırken, l�derler�n aynı anda bu amaca 
odaklanmaları durumsal değ�ş�kl�klere hızlı b�r 
şek�lde adapte olmayı sağlar.

Asker� organ�zasyonlardak� katı d�s�pl�n ortamı 
�le s�v�l �ş organ�zasyonlarının b�rb�r�ne 
karıştırılmaması gerekt�ğ�, asker� 
organ�zasyonda başarı �le uygulanan b�r 
kavramın f�rma bünyes�ne uymayacağı 
düşünüleb�l�r. Ancak konu burada �nsan 
yönet�m� olunca başarılı uygulamaların b�r  

başka bünyede uygun değ�ş�kl�klerle nasıl 
uygulanacağı noktasına gel�yor.

Bu f�kr� temel üzer�nde, �ş ortamına uyacak 
şek�lde, çalışılmış, denenm�ş ve sonuçları �t�barı 
�le başarıya ulaşmış b�r yaklaşımı paylaşarak bu 
sorunun cevabı vermek mümkündür.

İnovasyon �ç�n gerekl� ortam 

Yaratıcı b�r ortam yaratmak ve bunu 
sürdürüleb�l�r kılmak �ç�n yönet�m�n üzer�nde 
durması gereken öneml� �k� konu vardır:

İlk�, �ş yer�nde adalet duygusunun objekt�f b�r 
şek�lde yerleşt�r�lmes�d�r. Yönet�c�ler�n 
tamamının söyled�ğ� �le yaptığında tutarsızlık 
olmamalı, az çalışan, zarar veren, �şe yaramayan 
k�ş�ler poz�syon gözetmeden organ�zasyondan 
uzaklaşmalıdır. Bu yönet�c�n�n bakış açısına 
göre değ�l tüm ş�rket�n hemf�k�r olacağı b�r 
şek�lde olmalıdır. Başarı mutlaka takd�r 
ed�lmel�, hatta b�rl�kte kutlanmalıdır. Adalet�n 
olmadığı b�r yaşam alanında herhang� b�r 
mot�vasyon yaratmak mümkün değ�ld�r. 
Organ�zasyondan ayrılmak zorunda kalanların 
da ayrılmaları meden� şek�lde, hakları 
korunarak yapılmalıdır. Sonuçta hedeflenen 
düşmanlık değ�ld�r.

İk�nc�s� de, yönet�c�ler�n en tepeden başlayarak 
çalışanlara güven vermes�d�r. Bu, ver�len 
sözler�n tutulması, söylem ve planlarda açıklık, 
dürüstlük, �let�ş�m ve ulaşılab�l�rl�kle sağlanır. 
Bunu sağlayan yönet�c�n�n çalışanından da 
güven �steme hakkı doğar.

Bu �k� prens�b�n doğru b�r şek�lde uygulanması 
�le b�rl�kte �ş yer�nde b�reysel yaratıcılığın 
yüksel�şe geçmes� �ç�n ortam hazır hale gel�r. 

İnovasyonu arttıracak reçete

Net ve açık amaç: Günümüz �nsanı yaptığı �ş�n 
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amacını b�lmek ve kend�n� bu amaç �çer�s�nde 
konumlandırmak �st�yor, ş�rket ve özel�nde �ş�n 
amacının akılcı b�r şek�lde çalışana aktarılması 
b�r�nc� öncel�k olarak öne çıkıyor. Bu yapılırsa 
ortaya konulacak çabanın neye değeceğ� 
netleş�yor. Bu şekl� �le yaratıcı çalışanlara sah�p 
olab�lmek �ç�n f�rma �çer�s�ndek� g�zl� 
potans�yel� açığa çıkarmak mümkün hale 
gel�yor, bu da çalışanların yaptığı �şe kend�s�n� 
adaması �le gerçekleşeb�lecek b�r durum. 
Ş�rket�n amacı çalışan z�hn�ndek� anlam �le 
b�rleşt�ğ�nde bu başarılmış oluyor.

İn�s�yat�f: Artık k�mse m�kro yönet�c�den 
hoşlanmıyor, m�kro yönet�m� terc�h edenler�n de 
mevcut �ş ortamında başarı şansı yok. Çalışanlar 
sorumlu oldukları alan �le �lg�l� olarak kend� 
başlarına karar ver�p, doğru sonuçlar alınca, 
cesaret, öz güven ve tutku artıyor. Aks� durumda 
çalışana ne yapacağı sürekl� d�kte ed�ld�kçe 
mücadele enerj�s� ve �ş ver�m� düşüyor. 

Bu şekl� �le görevler önem�ne göre yönet�c� 
tarafından �zlenmel� ama çalışana �n�s�yat�f 
ver�lmel�, deneme ve yanılma özgürlüğü 
sağlanmalıdır. Bu aşamada organ�zasyonun 
başarısızlık özgürlüğü de olmak zorundadır. Bu 
özgürlükte ana kural; başarısızlıkta ceza ve 
suçlamanın olmaması ve bunun çalışan 
tarafından tecrübe ed�lmes�d�r. Ancak aynı 
hatanın da tekrarına yönetsel olarak �z�n 
ver�lmez. Bu şekl� �le hata yapıldığında amaç en 
hızlı şek�lde hatanın yarattığı/yaratacağı 
sonuçları engellemek ve hatadan öğren�p 
yen�den denemek üzer�ne b�r kurguyu 
�şletmekt�r. Bu noktada yönet�c�n�n detaya g�rme 
�ht�yacı oluşab�l�r..

Takım çalışması: Toplumsal özell�ğ�m�z 
olarak �şb�rl�ğ� ve yardımlaşmaya mey�ll� b�r 
halkız. Etk�n l�derl�k altında bu özell�ğ�m�z 

sayes�nde çok hızlı aks�yonlar ve sonuçlar 
alab�l�yoruz. Bu kültürel özell�ğ�m�z �ş 
yaşamında mutlaka faydalanılacak b�r konu 
olmaldır.  Öncel�kl� sorunların takım çalışması 
kapsamında projelend�r�lerek ek�p oluşturulması 
yaratıcılık ve çözüme ulaşma hızını çok arttıran 
öneml� adımlardan b�r�d�r. Başarı ortak çaba �le 
geld�ğ�nde ya da yanılgılarda sorumluluk 
paylaşıldığında yen�den b�rl�kte toparlanma, 
a�d�yet ve tutkuyu c�dd� oranda arttırmaktadır. 
Yöneten�n bu konuda teşv�k eden ve yönlend�ren 
olması sorunlara yaratıcı çözümler bulunup 
uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Y�ne aynı 
şek�lde başarının takım �le b�rl�kte kutlanması 
ve ödüllend�r�mes� de s�stem�n kalıcı hale 
gelmes�n� sağlar.

Rut�n dışı �şler: İş gereğ� herkes�n yapması 
gereken rut�nler vardır ve hep olacaktır, her 
kademede bundan kaçmak mümkün değ�ld�r. 
Dolayısı �le normal �ş süreçler�nde bu rut�nler�n 
yapılmasını beklerken, çalışanın kend�n� 
gel�şt�receğ�, y�ne �şe fayda sağlayacak, ama 
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becer�ler�n� zorlayan rut�n dışı term�nl� �şler 
ver�lmes�, bunun yönetsel olarak tak�p ed�lmes�, 
başarıların takd�r ed�lmes�, başarısızlıkların 
nedenler�n�n araştırılarak tekrar denenmes�n� 
teşv�k edecek yönetsel tutum, �lg�nç ve yaratıcı 
sonuçlara yol açmaktadır. Bunu yaparken 
çalışanın taleb�n� ve �ş yükünü de gözetmek 
yönet�c�n�n sorumluluğundadır. 

Tak�p ve ger�b�ld�r�m: İnovasyon �ç�n gerekl� 
olan ortamda yönet�c�n�n her kademe �le 
�let�ş�me açık olması gerekt�ğ�n� yazmıştık. 
Önem ve ac�l�yet dereces�ne göre �şletmedek� 
tüm çalışmaların yönet�m takımı tarafından 
sorumluluk sev�yes�ne göre bas�t ve hızlı b�r 
şek�lde tak�p ed�lmes� gerekl�d�r. Bunun �ç�n 
çev�k uygulamalardan olan Scrum metodoloj�s� 
çok etk�l�, bas�t ve uygulanab�l�r b�r yöntemd�r. 
Bu şekl� �le çalışanlar kısa süre �çer�s�nde  
çalışmaları �le �lg�l�  olarak yönet�c�ler�n�  etk�n 
b�r şek�lde b�lg�lend�r�p yönlend�rme ya da 
yardım alab�lmekted�rler. Bunun dışında 
yönet�c�ler�n çalışanlarına yaptıkları �şle �lg�l�  

poz�t�f ger�b�ld�r�m�n yanısıra gördükler� 
olumsuzlukları da vak�t geç�rmeden aktarmaları 
çalışanın yaptığı �ş�n b�r anlamı ve değer� 
olduğunun ayırdına varması ve hata yapma 
�ht�mal�n�n azalması açısından öneml�d�r.

Sektörden bağımsız olarak başarılı olan bu 
reçetey�  uygulayan b�r yönet�m, b�r-�k� sene 
�çer�s�nde organ�zasyonunda yaratıcılık 
sev�yes�ndek� artışı azalan problemlerle b�lr�kte 
�ş sonuçlarında görmeye başlayacak, ve 
organ�zasyonel tutkuyu yakalamış olacaktır. 
Sonrasında çalışanların öneml� b�r kısmında 
kend�l�ğ�nden sorunları çözme ve �ler� g�d�ş 
görülecekt�r. Bu aşamaya  ulaşan b�r ş�rket �ç�n  
�novat�f b�r ş�rket hal�ne dönüşüm başlamış 
demekt�r. Teknoloj�n�n tet�kled�ğ� yen� 
devr�msel süreçte, f�z�ksel yatırım hazırlıklarını 
yapan ama yaratıcılığını da en üst sev�yeye 
çıkarmış Türk ş�rketler�, rekabette sorun 
yaşamayacak ve bu şekl� �le hem ürün hem 
süreçlerde kend�ne özgü çözümler�n sah�b� 
olacaktır.

Gal�p Arbak  k�md�r?
İş hayatına 1995 yılında Arçel�k’te başladı. 2005 yılına kadar bu ş�rkette üret�m, bakım, kal�te, 

satınalma, yardımcı sanay� �y�leşt�rme, plast�k parça tasarım ve ürün yönet�m� üzer�ne çalıştı. 

2005 yılından bu yana büyük çaplı yerl� ve yabancı çok uluslu ş�rketlerde üst düzey yönet�c�l�k 

yaptı. 

Yönett�ğ� tüm organ�zasyonlarda başarılı yalın dönüşüm çalışmalarını çev�k tekn�klerle 

b�rleşt�rerek organ�ze ett�. Bu organ�zasyonların tamamında f�nanslarlarda çok hızlı �y�leşmeler, 

operasyonel süreçlerde de kalıcı ver�m artışları yaşandı. Organ�zasyonel dönüşüm ve gel�ş�m 

çalışmalarını yalnızca üret�m süreçler� �le kısıtlı tutmayıp tüm b�r�mlere yaydı.

Yönett�ğ� organ�zsyonlarda dönüşüm �ht�yaçlarını f�rma bünyes�ne uygun özgün çözümlerle 

sağlayan Arbak “Lean Bl�tz” kavramının yaratıcısı ve �lk uygulayıcısı olmasının yanısıra “Yüksek 

Güven�rl�kl� Organ�zasyon” kurgusunu özgün yöntemlerle tedar�k ve yönet�m süreçler�ne  adapte 

etm�şt�r

2014 yılından bu yana B2B Pazarlama konusunda Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� Pazarlama yüksek L�nans öğrenc�ler�ne tecrübeler�n� 

aktaran Gal�p Arbak halen % 100 İsv�çre sermayel� b�r ş�rket�n Avrupa satış ve pazarlama operasyonlarını yönetmekted�r.  ODTÜ Mak�na 

Mühend�sl�ğ� Bölümü 1995 yılı mezunu olan Arbak,  y�ne aynı ün�vers�tede EMBA programını tamamlamıştır.
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24 Mayıs 2020 tar�h� �t�bar�yle kamb�yo/döv�z 
�şlemler�nde uygulanan verg� oranı b�nde �k� den 
yüzde b�re yükselt�lm�şt�r. Orandak� bu artış �le 
haz�neye ek olarak b�r m�lyar Türk L�rası g�rmes� 
öngörülmekted�r. B�r d�ğer öneml� konu �se 
özell�kle bankalarda hesap açarak altın alım 
satımı yapanlar �ç�n Gel�r İdares� Başkanlığı’nca 
Bankalar B�rl�ğ�’ne gönder�ld�ğ� �dd�a ed�len 
görüştür. Bu görüş uyarınca, altın alım satımı 
�şlemler� de kamb�yo/döv�z �şlem� g�b� 
değerlend�r�lmekted�r. 

HANGİ İŞLEMLER İÇİN ORAN %1 
OLMUŞTUR, KAMBİYO VERGİSİ İLE BSMV 
FARKI NEDİR?

32  sayılı Karar uyarınca, döv�z (kamb�yo), 
efekt�f dah�l yabancı parayla ödemey� sağlayan 
her nev'� hesap, belge ve vasıtaları, olarak �fade 
ed�lm�şt�r. G�der Verg�ler� Tebl�ğ�’ne göre de, 
kamb�yo olarak değerlend�r�len hesap, belge ve 
vasıtaların ana unsur olduğu �şlemler�n kamb�yo 
�şlem� olarak değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

Bu kapsamda, döv�z�n TL veya döv�z �le 
değ�ş�m�n� öngören ve b�r tarafa alım, d�ğer 
tarafa da satış hakkı/yükümlülüğü veren vadel� 
�şlem ve ops�yon sözleşmeler�nde; sözleşme 
vades�nde söz konusu sözleşme 
yükümlülükler�n�n f�z�k� olarak yer�ne 
get�r�lmes� (sözleşmen�n f�z�k� tesl�m �le 
sonuçlanması), yan� kamb�yo �şlem�n�n ana unsur 
olması durumunda, bu �şlem�n kamb�yo 
muameles� olarak değerlend�r�lmes� 
gerekmekted�r. 

D�ğer taraftan, sözleşmen�n vade tar�h�nde 
tarafların sözleşme dolayısıyla lehe aldıkları 
parayı hesaplayıp ödemek suret�yle sözleşmey� 
sonlandırmaları hal�nde, sözleşmen�n ana 
�şlem olarak kabulü gerekt�ğ�nden, vadel� �şlem 
ve ops�yon sözleşmeler�n�n nakd� uzlaşı �le 
sonuçlanmasının kamb�yo muameles� 
kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün 
değ�ld�r. İşlem BSMV yönünden 
değerlend�r�lecekt�r.

6802 sayılı Kanunun 31 �nc� maddes� 
uyarınca, kamb�yo alım ve satım 
muameleler�nde döv�z satışı �le b�rl�kte verg�y� 
doğuran olay gerçekleşmekte ve döv�z satış 
tutarının tamamı verg�ye tab� bulunmaktadır.

DÖVİZ VE ALTIN ALIM SATIMINDA 

YENİ VERGİ UYGULAMASI!
Ekrem Öncü

DKR Verg� Denetleme Kurucu Ortağı
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Ancak, 2008/13459 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca, 1/5/2008 tar�h�nden �t�baren 
döv�z satış �şlemler�nde BSMV oranı sıfır olarak 
uygulanmıştı. 15 Mayıs 2019'da sıfır olan oran 
b�nde 1'e, ardından 7 Aralık 2019'da b�nde 2'ye ve 
son olarak da 24 Mayıs 2020 tar�h�nden �t�baren 
yüzde 1'e yükselt�ld�. 

Burada verg� kom�syon gel�r� üzer�nden değ�l, 
doğrudan �şlem/döv�z satış tutarı üzer�nden 
alındığından %1’l�k oran oldukça yüksek olarak 
algılanmaktadır. 100.000 USD’l�k �şlemde, 1.000 
USD verg� ödemek gerekecekt�r. Örneğ�n, 
BSMV verg�s� �şlem üzer�nden değ�l lehe alınan 
gel�r üzer�nden %5 olarak uygulanmaktadır. 
100.000 USD �şlemde 1.000 USD lehe kalmış �se 
ödenecek verg� (1.000x%5=) 50  USD 
olmaktadır. Halbuk�, verg� �şlem üzer�nden 
hesaplandığında verg� tutarı 1.000 USD 
olmaktadır.

Tam da bu noktada, Anayasal b�r �lke olan 
verg�n�n kanunla konulup kanunla kaldırılması 
yönündek� �lken�n �hlal ed�ld�ğ� �ler� 
sürülmekted�r. Kamb�yo �şlemler�ndek� bu 5 kat 
verg� artışının kanunla yapılmasının yasal olarak 
daha doğru b�r �şlem olacağını �fade etmekte 
fayda vardır. D�ğer yandan verg�n�n �şlem 
üzer�nden hesaplanması neden�yle b�r ölçüde 
servet verg�s� n�tel�ğ�ne dönüştüğü yönündek� 
görüşler de yabana atılamaz.

F�z�k� tesl�matla sonuçlanan döv�z/TL ve 
döv�z/döv�z vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler� 
net�ces�ndek� kamb�yo �şlemler�nde verg� oranı 
24 Mayıs 2020 �t�bar�yle %1 olarak 
uygulanacaktır. 

D�ğer yandan, söz konusu sözleşmeler�n f�z�k� 
tesl�m �le değ�l de nakd� uzlaşı �le sonuçlanması 
durumunda �se, sözleşme dolayısıyla lehe alınan 
paranın hesaplanması ve bu tutar üzer�nden %5 

oranında BSMV hesaplanması gerekmekted�r.

HANGİ İŞLEMLERDEN KAMBİYO 
VERGİSİ ALINMAYACAKTIR?

Aşağıdak� �şlemlere de kamb�yo verg�s� 
uygulanacaktır, ancak oran sıfır olarak 
bel�rlend�ğ�nden herhang� b�r verg� 
ödenmeyecekt�r.

1) Bankalar �le yetk�l� müesseseler�n kend� 
aralarında veya b�rb�rler�ne yaptıkları kamb�yo 
satışları,

2) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına yapılan 
kamb�yo satışları,

3) Döv�z kred�s�n�n ödenmes�ne yönel�k olarak, 
döv�z kred�s� kullanılan ya da kullanımına 
aracılık eden banka tarafından kred� borçlusuna 
yapılan kamb�yo satışları,

4) Sanay� s�c�l belges�n� ha�z �şletmelere yapılan 
kamb�yo satışları,

5) İhracatçı B�rl�kler�ne üye olan �hracatçılara 
yapılan kamb�yo satışları.

Burada d�kkat ed�lecek konu yukarıda beş 
maddede sayılanlara yapılan kamb�yo satışları 
neden�yle verg� ödenmeyecekt�r. Ancak, bunların 
yapacakları satışlar �ç�n �st�sna 
bulunmamaktadır.
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ALTIN ALIM SATIMINDA DURUM 
NEDİR?

F�z�k� tesl�mat olmaksızın yapılan altın alım 
satım �şlemler�n�n kamb�yo �şlem� olarak 
değerlend�r�l�p değerlend�r�lmeyeceğ� Gel�r 
İdares� Başkanlığı'na soruluyor ve Gel�r İdares� 
Başkanlığı da Bankalar B�rl�ğ�'ne 21 Mayıs'ta b�r 
yazı göndererek vades�z ve yatırım hesapları 
üzer�nden f�z�k� tesl�mat olmaksızın yapılan altın 
satış �şlemler�n�n kamb�yo �şlem� kapsamında 
değerlend�r�leceğ�n�, bu �şlemler üzer�nden 
yürürlüktek� oranlara göre BSMV hesaplanması 
gerekt�ğ�n� söylüyor. Yan� bankalarda yatırım 
amaçlı açılan altın hesapları da döv�z �şlemler� 
g�b� değerlend�r�l�yor. 

Öncek� uygulamada �se, vades�z ve yatırım 
hesapları üzer�nden f�z�k� tesl�mat olmaksızın 
yapılan (kayd�) altın alım satım �şlemler� 
kamb�yo �şlem� olarak değerlend�r�lmemekte ve 
sadece alım satım değer� farkı üzer�nden yüzde 5 
BSMV’ye tab� tutulmaktaydı.

Gel�r İdares� Başkanlığı Türk�ye Bankalar 
B�rl�ğ�ne gönderd�ğ�, 21.5.2020 tar�hl� ve 
70903105-180[5601-269-2]-E.53703 sayılı yazı �le 
kayd� altın alım satım �şlemler�n�n de kamb�yo 
�şlem� olduğunu �fade ederek görüşünü 
değ�şt�rm�şt�r. Bahse konu yazıda, konuya �l�şk�n 
olarak F�nansal P�yasalar ve Kamb�yo Genel 
Müdürlüğünün görüşüne başvurulduğu, anılan 
Genel Müdürlükten alınan 21/5/2020 tar�hl� ve 
276064 sayılı yazıda:

"B�l�nd�ğ� üzere, 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanun kamb�yo 
mevzuatına �l�şk�n düzenlemelere esas oluşturan 
Kanundur. Anılan Kanun'un 1 �nc� maddes�nde 
kamb�yo mevzuatında hakkında düzenleme 
yapılmasına �mkan tanınan kıymetler; kamb�yo, 
nukut, esham ve tahv�lat, kıymetl� madenler ve 
kıymetl� taşlarla bunlardan mamul veya bunları 
muhtev� her nev� eşya ve kıymetler �le t�car� 
senetlerle ted�yey� tem�ne yarıyan her türlü vasıta 
ve ves�kalar olarak yer almaktadır. 



Anılan Kanun uyarınca yayımlanan Türk Parası 
Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 
"Tanımlar" başlıklı �k�nc� maddes�n�n (h) bend�nde 
döv�z (kamb�yo) efekt�f dah�l yabancı parayla 
ödemey� sağlayan her nev'� hesap, belge ve vasıta; 
(j) bend�nde kıymetl� madenler �se her tür ve 
şek�lde altın, gümüş, plat�n ve paladyum olarak 
tanımlanmıştır.

Bu �t�barla, kıymetl� maden ve döv�z�n kamb�yo 
mevzuatında düzenlenen değerler olması, kamb�yo 
mevzuatında kıymetl� maden depo hesaplarında 
�şlem gören kayd� tutarların açık b�r tanımının yer 
almaması ve özü �t�barıyla f�z�k� tesl�mat 
yapılmadığı sürece kayd� ve değer� döv�zle 
bel�rlenen b�r tutarın söz konusu olması hususları 
d�kkate alındığında; vades�z ve yatırım hesapları 
üzer�nden f�z�k� tesl�mat olmaksızın yapılan altın 
alım satım �şlemler�n�n kamb�yo �şlem� olarak 
değerlend�r�lmes� gerekt�ğ� düşünülmekted�r."

şekl�nde görüş b�ld�r�ld�ğ� ve buna �st�naden 
bankalar nezd�nde yatırım hesapları ve d�ğer 
hesaplar üzer�nden f�z�k� tesl�mat olmaksızın 
yapılan altın satış �şlemler�n�n kamb�yo �şlem� 
kapsamında değerlend�r�lerek bu �şlemler 
üzer�nden yürürlüktek� oranlara göre kamb�yo 
muamele verg�s� (BSMV) hesaplanması gerekt�ğ� 
bel�rt�lm�şt�r.

GİB’�n yen� görüşüne göre, kayd� altın alım 
satım �şlemler� kamb�yo �şlem� olarak 
değerlend�r�ld�ğ�nden, bankalar nezd�nde yatırım 
hesapları ve vades�z hesaplar g�b� hesaplar 
üzer�nden f�z�k� tesl�mat olmaksızın yapılan altın 
satış �şlemler�nde altın satış bedel� üzer�nden 24 
Mayıs 2020 tar�h�nden �t�baren %1 oranında 
BSMV uygulanacaktır. D�ğer yandan bankaların 
f�z�k� altın satışlarında lehe kalan para üzer�nden 
%5 BSMV hesaplanmasına devam ed�lecekt�r.
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Ekrem Öncü K�md�r?
Meslek� yaşantısına 01.06.1999 yılında Mal�ye Bakanlığı'nın verg� 

�nceleme ve teft�ş yetk�ler�ne sah�p bulunan Merkez� Denet�m B�r�m� olan 

Gel�rler Kontrolörler� Başkanlığı'nda Stajyer Gel�rler Kontrolörü 

olarak başlamış olup, 2002-2009 yılları arasında Gel�rler Kontrolörü ve 

2009-2011 yılları arasında da Gel�rler Başkontrolörü olarak 12,5 yıl 

devam etm�şt�r. Meslek� yaşantısının son 3 yılını Gel�rler Kontrolörler� 

Büyük Mükellefler� İnceleme Grubu Başkanlığı’nda çalışarak 

geç�rm�şt�r. Akadem�k yaşantısına �se Gaz� Ün�vers�tes� Mal�ye 

bölümünde başlamış ve 1997 yılında mezun olmuştur. 1997-1998 eğ�t�m 

dönem�nde Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Okulunda 

İng�l�zce hazırlık eğ�t�m� almıştır. 2002-2005 yılları arasında İstanbul 

Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� Mal�ye Bölümünde Yüksek L�sansını 

tamamlamıştır. Doktora çalışmasına �se İstanbul Ün�vers�tes� İkt�sat 

Fakültes� Mal�ye Bölümünde halen Tez aşamasında olarak devam 

etmekted�r. 2008-2009 yıllarında Verg� Sorunları Derg�s� Sorumlu Yazı İşler� Müdürlüğü görev�n� yürütmüştür. 

2011 yılından �t�baren İstanbul Yem�nl� Mal� Müşav�rler Odası bünyes�nde Yem�nl� Mal� Müşav�rd�r ve Sermaye 

P�yasası Kurulu (SPK) Bağımsız Denet�m L�sansına sah�pt�r. Thel�ra'da 2012 yılından �t�baren dörtbuçuk yıl 

boyunca düzenl� olarak köşe yazıları yazmıştır. Eylül 2016'dan �t�baren Borsagündem ve F�nansgündem 

s�teler�nde düzenl� olarak köşe yazıları yazmaya devam etmekted�r. Habertürk Gazetes�nde de yazı d�z�ler�ne yer 

ver�lmekted�r.



EN GÜNCEL 
RAPOR, GELİŞME VE 

BİLGİLENDİRMELERİ BİZLERLE 
PAYLAŞAN VE BİZLERİ 

DESTEKLEYEN 
DKR DENETİM &DANIŞMANLIK‘A 

TEŞEKKÜR EDERİZ.
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COVID-19 �s�ml� koronav�rüs, 
modellenmes�, ölçümü ve tahm�n� 
zor olacak şek�lde dünya 
üzer�ndek� operasyonlarda ve 
tedar�k z�nc�rler�nde etk�s�n� 
göstermekted�r. Etk�lenen coğraf� 
bölgeler pek çok global tedar�k 
z�nc�r�n�n merkez�nde yer 
almaktadır. Yaşadığımız bu olağan 
dışı süreç boyunca kant�tat�f 
ver�n�n eks�kl�ğ� bel�rs�zl�ğe neden 
olmakta ve planlama yapmayı 
zorlaştırmaktadır. 

İşletmeler�n bu çalkantılı dönem� yönetmeler� 
�ç�n Şek�l 1’de ver�len üç aşamalı b�r yaklaşım 
öner�yoruz:. Kr�z Yönet�m�: Hızlıca b�r kr�z yönet�m ek�b� 
kurularak tedar�k z�nc�r� öncel�kler�n� (talep, 
tedar�k, stok, loj�st�k) gözden geç�rerek �ler�ye 
yönel�k kısa vadel� planları değ�ş�kl�klere göre 
hızlı b�r şek�lde güncellenmel�d�r. Bu doğrultuda 
talep / arz denges�n� yakın tak�p ve koruma �le 
operasyonel sürekl�l�ğ� sağlamak, kr�t�k 
tedar�kç�ler üzer�nden tedar�k güvenl�ğ�n� 
sağlamak, zayıf tedar�kç�ler�n faal�yetler�ne 
devam etmes� �ç�n desteklemek, kr�t�k olmayan 
ve �kame ed�leb�l�r tedar�kç�lere odaklanmak, 
nak�t ödeme gücünü kullanmak, müşter� 
�l�şk�ler�n� yönetmek gerekmekted�r..Kısa Vade: Salgından etk�lenm�ş 
bölgelerdek� üret�m tes�sler� yavaş yavaş faal�yete 
döndükçe ve b�lg� eks�kl�kler� tamamlandıkça,  

ş�rketler tedar�k z�nc�rler� üzer�ndek� etk�ler� 
daha kapsamlı şek�lde tanımlamaya 
başlayab�lecekt�r. Bu dönemde ş�rketler salgının 

arz ve talep üzer�ndek� etk�ler�n� ölçümlemel�, 
tedar�k stratej�ler�n� gözden geç�rerek farklı 
alternat�fler� bel�rlemel�, operasyonel r�sk 
değerlend�rme ve senaryo planlama 
çalışmalarına odaklanmalıdır..Orta Vade: Tedar�k z�nc�r� boyunca 
görünürlük sağlanmalıdır. Tedar�k ağında yer 
alan tüm paydaşlar arasında gerçek zamanlı, tam 
ve doğru b�lg�n�n entegre b�r şek�lde paylaşılması 
daha da kr�t�k hale gelm�ş olup tedar�k 
z�nc�rler�n�n d�j�talleşmes�ne yönel�k adımların 
hızla planlanıp uygulamaya geç�r�lmes�, yen� 
kr�zlere hazırlıklı ve dayanıklı olacak şek�lde 
alternat�fl� ve d�rençl� tedar�k z�nc�rler�n�n 
tasarlanması ve devreye alınması son derece 
önem arz etmekted�r.

COVID-19 İLE KIRILAN TEDARİK ZİNCİRLERİNDE

YENİ DENGELER
Dr. İsma�l Karakış

PWC D�rektör Tedar�k Z�nc�r� Yönetmen�
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Avrupa ve Amer�ka’dak� fabr�kaların 
operasyonu durmakta olup tekrar esk� hal�ne 
dönüş başlamıştır. Bu fabr�kaların ne zaman 
tekrar salgın önces� dönemdek� şek�lde 
faal�yetler�n� gerçekleşt�receğ�ne yönel�k 
bel�rs�zl�kle b�rl�kte tedar�k z�nc�r� gen�ş çaplı 
b�r kes�nt�ye uğramaktadır. Ülkeler ve AB 
�çer�s�nde dah� ürünler�n taşınması konusunda 
c�dd� kısıtlamalar mevcuttur. 

KRİZ YÖNETİMİ

Salgının ülkem�zde etk�ler�n�n net olarak 
görülmeye başladığı Mart ayı ortası �t�bar�yle 
tedar�k z�nc�rler�ndek� kırılmaları m�n�mum 
sev�yeye get�rmek ve bu sev�yey� korumak �ç�n 
farklı alanlarda aşağıdak� kr�z yönet�m� 
önlemler� alınmış olup bu önlemler�n b�r kısmı 
hala geçerl�l�ğ�n� korumaktadır:

• Tedar�kç� Yönet�m�

o Tedar�k güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla 
tedar�k ağını dengelemek; zayıf tedar�kç�ler� 
destekleyerek faal�yetler�ne devam etmes� �ç�n 
yardımcı olmak

o Kr�t�k ve güçlü tedar�kç�ler�n�z �le 
�l�şk�ler� güçlend�rmek

o Kr�t�k olmayan ve �kame ed�leb�l�r 
tedar�kç�ler�n�ze odaklanarak nak�t gücü 
avantajını kullanmak

o B�r�nc�l tedar�kç�n�n etk�lend�ğ� ancak 
�k�nc�l tedar�kç�n�n etk�lenmed�ğ� durumlarda 
onaylı parçaların ve alternat�f hammaddeler�n 
kullanımını başlatmak

o İk�nc� ve üçüncü kademe tedar�kç�ler�n 
kapas�teler�n�, tesl�matlarını; eğer mümkünse 
tahs�s ed�lm�ş kaynaklarını ve ek üret�m 
kapas�teler�n� garant� altına almak

o Hal�hazırda güven�l�r �k�nc�l 
tedar�kç�ler� olmayan parça ve hammaddeler 
�ç�n ürünün yen�den tasarımını ya da malzeme 
kal�f�kasyon kaynaklarını devreye sokmak

o Kaynaklarınızı tedar�kç�ler�n�z �le 
b�rl�kte akt�f olarak yönetmek

o Tedar�kç�ler�n�z ve d�ğer tüm paydaşlar 
�le �ş b�rl�ğ� hal�nde problemlere b�rl�kte çözüm 
üretmek

• Müşter� Yönet�m�

o Müşter�ler� gec�kmelerle �lg�l� 
b�lg�lend�rmek ve kısa vadel� kârı opt�m�ze 
edecek ya da sözleşme maddeler�n� 
karşılayacak şek�lde müşter�ye ayrılan 
kaynakları düzenlemek

o Kısa vadel� gel�rler� opt�m�ze edecek 
şek�lde (örn. yaz mevs�m� başı �t�bar�yle 
tedar�kte sıkıntı yaşanab�lecek durumlarda 
hal�hazırda elde bulunan ürünler�n stokuna 
�nd�r�m yaparak) taleb� şek�llend�rmek

 

Şek�l 1. COVID-19 Dönem�nde Üç Aşamada Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m�
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• Stok Yönet�m�

o Salgından etk�lenm�ş alanlardak� 
tedar�k� kısıtlı olan hammadde ve stok 
malzemeler�n� önceden tem�n etmek

o İç�nde bulunduğunuz tedar�k ağını 
d�kkate alarak stok yönet�m�n� gerçekleşt�r�p 
�şletme sermayes�n� opt�m�ze etmek

o Eldek� stoku karant�na alanlarından 
uzaklaştırıp l�man g�b� sevk�n kolay 
yapılab�leceğ� alanlara çekmek

• Loj�st�k

o Alternat�f tedar�k kaynaklarını 
bel�rlerken taşıma rotaları ve 
komb�nasyonlarını da eş zamanlı olarak 
tanımlamak

o Tedar�k ve kapas�te sağlandığı ölçüde 
geleceğe yönel�k havayolu taşımacılığını 
güvenceye alıp den�zyolu taşımacılığı bazlı 
tedar�k süreler�n� kısaltmak

Bugün �t�bar�yle geld�ğ�m�z noktada Kr�z 
Yönet�m� fazı büyük ölçüde tamamlanmış; 
normalleşme dönem�ne kademel� geç�ş 
sürec�n�n başlaması �le b�rl�kte Kısa Vade 
dönem�ne geç�lm�şt�r. Ş�rketler önümüzdek� 
b�rkaç çeyrek �ç�n baz tahm�nler�ne 
öngöreb�ld�kler� talep ve tedar�k değ�ş�mler�n� 
yansıtmak �ç�n eller�nden gelen�n en �y�s�n� 
yapmaktadır. Ancak etk�n�n ne ölçüde arttığı 
�le �lg�l� gerçekç� b�lg� ed�nmek güçtür. Kısıtlı 
b�lg�ye rağmen ş�rketler, Şek�l 2’de göster�len 
tedar�k yönet�m� kr�z yaşam döngüsündek� 
aşamalardan geçmekted�r. Şu anda 
düzgünleşme fazına geçmekle b�rl�kte 
ş�rketler�n bu faz sonrasındak� talep ve kapas�te 
artışlarına karşı hazırlıklı olmaları; büyüme 
eks�kl�ğ� dönem�n� mümkün olduğu kadar kısa 
tutacak önlemler� uygulamaları gerekmekted�r.

 

Şek�l 2. Tedar�k Yönet�m� Kr�z Yaşam  Döngüsü  
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Kr�z dönem�nden çıkış �le b�rl�kte �şletmeler�n 
operasyon modeller�n� «Yen� Denge» dönem�n 
gereks�n�mler�ne göre kal�bre etmeler� 
gerekecekt�r. Küresel ölçekte tedar�k 
z�nc�rler�n� kıran salgın dönem�nde tedar�k 
z�nc�rler� açısından öne çıkacak hususları şöyle 
özetlemek mümkündür:

• Yen� gerçek durum �ç�n güvene ve 
kazan-kazan �l�şk�s�ne dayalı Yen� Ortaklıklar 
gündemde olacak

• Tedar�kç�ler �le b�rl�kte �ş b�rl�ğ� 
sağlamak �ç�n karşılıklı şeffaflık sağlanması 
daha öneml� hale gelecek

• Kr�z çev�kl�ğ�n önem�n� net olarak 
ortaya koyduğu �ç�n yen� dönemde tedar�k 
z�nc�r� stratej�ler� bu perspekt�f �le yen�den 
gözden geç�r�lerek güncellenecek

• Tedar�k z�nc�r� boyunca yer alan tüm 
paydaşları kapsayan şek�lde r�skler�n �let�ş�m� 
ve yönet�ş�m� konusunun öncel�ğ� arttığı �ç�n 
�şletmeler tedar�k r�sk yönet�m� konusunda 
detaylı ve s�stemat�k çalışmalar yapacak

• Sürdürüleb�l�rl�k önem�n� artırdı ve 
gündemdek� yer�n� koruyarak üst sıralarda yer 
almaya devam edecek

• Her ş�rket �ç�n Toplumsal Yükümlülük 
şekl�nde yen� b�r değer tanımlandı. Ş�rketler 
tedar�k z�nc�r� yönet�m�nde bu değer� de göz 
önüne alarak faal�yetler�n� gerçekleşt�recek

Kısa Vade

Kr�z dönem�nden çıkış �le b�rl�kte �şletmeler�n 
operasyon modeller�n� «Yen� Denge» dönem�n 
gereks�n�mler�ne göre kal�bre etmeler� 
gerekecekt�r. Söz konusu dönem, tedar�k 
z�nc�rler� açısından aşağıdak� hususları ortaya 
koymuştur:

1. Yen� denge dönem�nde güvene ve 
kazan-kazan �l�şk�s�ne dayalı Yen� Ortaklıklar 
gündemde olacak

2. Tedar�kç�ler �le b�rl�kte �ş b�rl�ğ� 
sağlamak �ç�n karşılıklı şeffaflık sağlanması 
gerekecek

3. Kr�z, çev�kl�ğ�n önem�n� vurgulamıştır

4. Tedar�k z�nc�r� boyunca yer alan tüm 
paydaşları kapsayan şek�lde r�skler�n �let�ş�m� 
ve yönet�ş�m� konusunun öncel�ğ� öneml� 
düzeyde artmıştır

5. Sürdürüleb�l�rl�k önem�n� artırarak 
gündem�n üst sıralarında yer almaya devam 
edecekt�r

6. Her ş�rket �ç�n Toplumsal Yükümlülük 
adı altında yen� b�r değer tanımlanmıştır

Salgından etk�lenm�ş bölgelerdek� üret�m 
tes�sler� yavaş yavaş faal�yete döndükçe ve b�lg� 
eks�kl�kler� tamamlandıkça, ş�rketler tedar�k 
z�nc�rler� üzer�ndek� etk�ler� daha kapsamlı 
şek�lde tanımlamaya başlayacaktır. Bu 
tanımlama büyük olasılıkla aşağıdak� başlıkları 
�çerecekt�r:

• V�rüsün arz ve taleptek� kısa ve uzun 
vadel� sorunlara ve gelecektek� pazar 
performansına olan etk�s�n� ölçmek

• Kr�t�k �şletme fonks�yonlarına 
operasyonel r�sk değerlend�rmes� yapmak; 
coğrafya bazında �ş sağlığı, h�jyen ve güvenl�k 
koşullarını (örn. üret�m sahası, depo) sağlamak

• Potans�yel hasarı değerlend�reb�lmek 
�ç�n tüm kademelerdek� kr�t�k tedar�k z�nc�r� 
ver�ler�ne er�şmek, üret�m etk� anal�z�n� 
gerçekleşt�rmek 
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• Geç�c� b�r sürel�ğ�ne stok �y�leşt�rme ve 
değerlend�rme sürec�ne (örn. talep artışı) 
mümkün olduğu ölçüde hazırlık yapmak

• Alternat�f satınalma stratej�ler� (örn. 
stratej�k ortaklıklar, yerl� veya loj�st�k açıdan 
r�sk teşk�l etmeyen tedar�k kaynakları �le 
�lerlemek vb.) gel�şt�rmek

• Çok merkezl� / alternat�fl� tedar�k 
z�nc�rler� kurmak / Talep-tedar�k-loj�st�k 
darboğazlarına �l�şk�n s�mülasyonlar yapmak

• Tak�p eden b�rkaç çeyrek �ç�n tedar�k 
hacm� ve talep m�ktarındak� değ�ş�kl�klerle 
�lg�l� olarak kr�t�k tedar�k z�nc�r� paydaşları �le 
haberleşmek, üret�m�n yen�den başlaması ve 
kademel� olarak artırılmasına yönel�k senaryo 
çalışmaları yapmak

• F�nansal olan ve olmayan operasyonel 
etk�ler� daha �y� anlayab�lmek adına global 
ölçekte senaryo planlama çalışmaları yapmak

Daha öncek� bölümlerde de bel�rt�ld�ğ� üzere, 
Satınalma ve Tedar�k R�sk Yönet�m� gündem 

 maddes� olarak yer alacağı öngörülmekted�r. 
Bu konuda ülkem�zde de tedar�k z�nc�r� ve 
satınalma b�r�mler�n�n öneml� gel�ş�m alanları 
olduğunu söyleyeb�l�r�z. PwC ve Tedar�k 
Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ� (TEDAR) tarafından 
bu sene �k�nc�s� gerçekleşt�r�len ve tema olarak 
R�sk Yönet�m� konusuna odaklanan Yen� Nes�l 
Satınalma Araştırması 2020 raporuna göre 
çalışmaya katılan ş�rketler�n %57’s�nde 
satınalma r�sk yönet�m� �ç�n ayrı b�r 
organ�zasyon bulunmadığı, %27’s�nde �se 
tedar�kç�ler�n r�sk sınıflarına göre segmente 
ed�lmed�ğ� ortaya çıkmıştır. Salgının çok ön 
plana çıkardığı sürekl�l�k �le �lg�l� r�sk 
değerlend�rmes� yapan ş�rketler� oranı �se %10 
olarak görülmekted�r. Aynı raporda ş�rketler�n 
%38’�nde satınalma r�sk yönet�m� �le �lg�l� 
tanımlı b�r süreç bulunmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. 
Bu bağlamda, tedar�k r�sk yönet�m� �le �lg�l� 
çalışmaların önümüzdek� kısa vadede hızla ve 
yoğunlaşarak artacağı öngörülmekted�r.
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Orta Vade

Bu dönemde geleceğe yönel�k r�skler�n 
proakt�f olarak yönet�lmes� ve tedar�k 
z�nc�rler�n�n bugün yaşadığımıza benzer 
şek�lde küresel ölçekte potans�yel kr�zlere daha 
d�rençl� olmasına yönel�k çalışmalar yapılması 
öner�lmekted�r.

•Tedar�k Z�nc�r�nde Şeffaflık: B�r�nc�, �k�nc� 
ve üçüncü kademe tedar�kç�ler�n�zle �lg�l� 
kapas�te kısıtlarını görünür kılmak �ç�n tedar�k 
z�nc�r�nde görünürlük ve şeffaflık 
sağlanmalıdır. Tedar�k z�nc�r�ndek� tüm 
oyuncular ve ağda yer alan tüm paydaşlar 
arasında gerçek zamanlı, tam ve doğru b�lg�n�n 
entegre b�r şek�lde paylaşılması daha da kr�t�k 
hale gelmekted�r. Bu bağlamda, tedar�k 
z�nc�rler�n�n d�j�talleşmes�ne yönel�k adımların 
hızla planlanıp uygulamaya geç�r�lmes� 
beklenmekted�r.

•R�sk Modelleme ve Mal�yet Yönet�m�: 
Yönet�c�ler yen� araç ve teknoloj�ler�n �ş 
zekâsına nasıl katkı sağlayacağını �ncelemel�d�r 
k� bu husus d�j�tal tedar�k z�nc�r� �le bağlantılı 
olarak değerlend�r�leb�l�r. Örneğ�n, mak�ne 
öğrenmes�n� kullanan r�sk değerlend�rme 
araçları makroekonom�k, jeopol�t�k ver�lere; 
küresel sağlık, kur ver�ler�ne bakarak bel�rl� 
�l�şk�ler kurab�l�r ve bu sayede r�sk ve fırsatları  

bel�rleyeb�l�r. Ş�rket yönet�c�ler� potans�yel 
karbon dengeleme mal�yet� g�b� ek unsurları 
dâh�l edecek şek�lde toplam üret�m ve loj�st�k 
mal�yet araçlarının kapsamını gen�şletmel�d�r.

•D�rençl� Tedar�k Z�nc�r� Tasarımı: 
Salgından ed�n�len öğren�mlerle b�rl�kte, tedar�k 
z�nc�r� operasyonlarının rekabetç� yönü daha 
kapsamlı proakt�f b�r modele doğru 

g�tmekted�r. COVID-19 salgını neden�yle 
tedar�k z�nc�rler�n�n d�renç sağlamak �ç�n daha 
uzun ömürlü yen�den yapılandırmalar 
uygulaması beklenmekted�r. Ş�rketler bu tür 
olaylar net�ces�nde değ�şen t�caret pol�t�kaları 
neden�yle coğrafî boyutta operasyonlarını 
çeş�tlend�rmeye başlamış olup tedar�k 
z�nc�r�ndek� d�renc� artırıcı yaklaşımları 
proakt�f ve s�steml� b�r şek�lde devreye almaları 
beklenmekted�r.

Bu bağlamda, tedar�k z�nc�r� boyunca Şek�l 
3’te göster�ld�ğ� üzere uçtan uca kapsamlı b�r 
r�sk değerlend�rmes� �ç�n teknoloj� destekl� 
anal�t�k yaklaşımların kullanımının 
yaygınlaşması öngörülmekted�r.

Yanda bel�rt�len hususlar doğrultusunda ve 
PwC tarafından 33 farklı ülkeden 1600 tedar�k 
z�nc�r� yönet�c�s�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�len 
Connected and Autonomous Supply Cha�n 
Ecosystems 2025 raporunda da bel�rt�ld�ğ� 

üzere, geleceğ�n tedar�k 
z�nc�rler�n� Şek�l 4’te 
ver�ld�ğ� üzere “Bağlantılı 
ve Otonom Tedar�k Z�nc�r� 
Ekos�stem�” olarak 
tanımlıyoruz. 

 

Şek�l 3. PwC’n�n Tedar�k Z�nc�r� R�sk Model�  
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Bu modele göre günümüzdek� geleneksel 
uygulamalardan farklı olarak planlamanın 
opt�m�zasyonu sonrasında, yürütme �le gerçek 
zamanlı senkron�zasyon hal�nde değ�ş�kl�klere 
karşı sürekl� yen� opt�mal sonucu bulması 
öngörülmekted�r. B�r başka dey�şle, 
operasyonlardan sürekl� ger� besleme �le 
çalışan ve kend�n� hep opt�mum sev�yede 
tutmayı amaçlayan kapalı devre entegre 
planlama ve yürütme faal�yetler�n� 
gerçekleşt�reb�len b�r tedar�k z�nc�r� 
yönet�m�nden bahsed�yoruz. Söz konusu 
raporda tedar�k z�nc�rler�n� en üst sev�yede 
d�j�talleşt�ren d�j�tal şamp�yonların %72’s�n�n 
uçtan uca planlama yaklaşımlarını kısmen 
veyatamamen uyguladığı, y�ne aynı grupta yer 

alan  ş�rketler�n %82’s�n�n �se akıllı loj�st�k 
uygulamalarını kısmen veya tamamen 
uygulamaya aldığı görülmekted�r. D�j�tal 
Şamp�yonların ayrıca, tedar�k z�nc�rler�n� 
d�nam�k segmentasyon doğrultusunda 
dönüştürmeye başladığı görülmekted�r.

Ş�rketler�n tedar�k z�nc�rler�n�n d�j�tal 
olgunluk sev�yes�ne göre en düşükten en 
yüksek sev�yeye sırasıyla, d�j�tal acem�ler, 
d�j�tal tak�pç�ler, d�j�tal yen�l�kç�ler ve d�j�tal 
şamp�yonlar olarak sınıflandırıldığı çalışmaya 
göre �ler� sev�ye tedar�k z�nc�r� yetk�nl�kler�, 
kr�t�k kal�tat�f ve kant�tat�f kazanımlar 
sağlamaktadır. Bu kazanımlara �l�şk�n göster�m 
Şek�l 5’te ver�lmekted�r.

 

Şek�l 4. Bağlantılı ve Otonom Tedar�k Z�nc�r� Ekos�stem�
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Dr. İsma�l Karakış  k�md�r?
Dr. İsma�l KARAKIŞ, İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� 

Programı’ndan 2004 yılında l�sans, Mühend�sl�k Yönet�m� Programı’ndan 

2007 yılında yüksek l�sans ve 2014 yılında da doktora dereceler� almıştır. 

15 yıldır farklı sektörlerde yönet�m danışma olarak Satınalma ve Tedar�k 

Yönet�m�, Stok ve Depo Yönet�m�, Tedar�k Z�nc�r� Yönet�m� ve Loj�st�k 

Yönet�m� konularında stratej�, operasyon ve teknoloj� uygulamalarına �l�şk�n ulusal ve uluslararası 

b�rçok kuruma danışmanlık h�zmet� vermekted�r. Bu süreçte yurtdışı da dâh�l olmak üzere 20 

ülkede b�rçok operasyon model�, süreç ve teknoloj� dönüşüm projeler� gerçekleşt�rm�şt�r. 

Halen PwC Yönet�m Danışmanlığı’nda Tedar�k Z�nc�r� L�der� ve Stratej�k Tedar�k Yönet�m� 

h�zmetler�nden sorumlu d�rektör olarak çalışmaktadır.

Şek�l 5’te de göster�ld�ğ� üzere, ş�rketler, 
tedar�k z�nc�rler�ndek� olgunluk sev�yeler�n� 
arttırdıkça mal�yet etk�nl�ğ�, yüksek 
performans, artan ürün/h�zmet satış gel�r� g�b� 
b�rden fazla kazanım elde edeb�lmekted�r. 
D�j�tal acem�ler genel planlama ve karar verme 
yöntemler� �le kal�ten�n �y�leşt�r�lmes�ne 
odaklanmakta ve rekabet ortamında pazar 
paylarını artırmaktadır. Ayrıca, D�j�tal 
şamp�yonlar varlıklarını ve kapas�teler�n� 
opt�m�ze etmekte, tedar�k z�nc�r� r�skler�n� 
etk�n olarak yönetmekte ve yen� �ş modeller� 
doğrultusunda satış gel�rler�n� artırmaktadır.

İç�nde bulunduğumuz süreç, tedar�k z�nc�r� 
yönet�m� yaklaşımının ve fonks�yonunun 
ş�rketler �ç�n ne kadar öneml� ve kr�t�k b�r 
fonks�yon olduğunu b�r kez daha gösterm�şt�r. 
Bu dönem sonrasında da farklılaşan müşter� 
talep ve beklent�ler�n� destekleyecek şek�lde 
değ�şecek olan �ş modeller�n�n uygulanmasını 
mümkün kılan, destekleyen ve olası benzer 
kr�zlere hazırlıklı olacak şek�lde tasarlanmış 
d�rençl�, şeffaf ve d�j�tal tedar�k z�nc�rler�ne 
sah�p ş�rketler rekabet avantajına sah�p 
olacaklardır…

 

Şek�l 5. D�j�tal Olgunluk Sev�yes�ne Göre Kazanımlar

Dr. İsmail Karakış, 
Direktör, Tedarik 
Zinciri Lideri 
Yönetim Danışmanlığı 
 +90 (212) 355 23 37  
ismail.karakis@pwc.com 



İnovasyon , son yıllarda hızla önem kazanan ve 
b�rçok �şletme açısından büyük bütçeler ayrılan 
b�r konu. İlet�ş�m teknoloj�ler�n�n gel�şmes� �le 
b�rl�kte mak�naların b�rb�r� arasında haberleşerek 
üret�mde hatanın en alt düzeye �nd�r�lmes� ve 
ver�ml�l�ğ�n artması mümkün oldu. Öyle k� 
Endüstr� 4.0 uygulamalarının �ler� düzey 
örnekler�nde �ç�nde h�ç k�msen�n çalışmadığı 
karanlık fabr�kaları da görür olduk. Öte yandan, 
üret�mde �novasyon salt üret�m süreçler�n� değ�l, 
çok daha der�nlemes�ne b�r alanı etk�lemekte. 
Ürün d�zaynı, Ar-Ge, tedar�k z�nc�r� ve loj�st�k 
yönet�m�, satış ve pazarlama g�b� alanların 
tamamı bu hızlı gel�ş�m sürec�nden etk�lenmekte.

İşletmeler�n bu endüstr�yel dönüşüm çağını 
yakalayarak daha ver�ml� ve �novasyonu 
destekleyen b�r yapıya kavuşmasında �se en 
öneml� rol tepe yönet�c�lere düşmekte. Endüstr� 
4.0, Akıllı Üret�m, Gel�şm�ş Üret�m vb. b�rçok 
�sme sah�p olan endüstr�yel dönüşüm, �ç�nde 
bulunduğumuz çağı da tanımlayan d�j�tal 
dönüşümün b�r parçası. LNS Research tarafından 
gerçekleşt�r�len araştırma küresel arenada 
rekabet eden �şletmeler�n %45’�n�n endüstr�yel 
dönüşüm alanında b�r program uygulamakta 
olduğunu ortaya koyuyor.

Yalın Yönet�m, S�x S�gma g�b� sürekl� 
�y�leşt�rme öngören yöntemlerden farklı b�r

yaklaşımı öne çıkaran endüstr�yel dönüşümde 
mevcutta �y� �şleyen s�stem�n çağın 
gerekl�l�kler�ne uygun olarak baştan d�zayn 
ed�lmes� f�kr� yatıyor. Bu kadar köklü 
değ�ş�kl�kler konusunda karar almak ve 
uygulamak yönet�c�ler açısından oldukça büyük 
r�skler barındırmakta. Delo�tte tarafından 
yürütülen küresel b�r anket bu r�skler�n 
yönet�c�ler tarafından da ben�msend�ğ�n� 
göstermekte. Z�ra ankete katılan yönet�c�ler�n 
%94’ü endüstr�yel dönüşümü en öncel�kl� 
stratej�k konu olarak tanımlarken yalnızca %14’ü 
�şletmeler�n�n Endüstr� 4.0 �le gelen yen�l�klerden 
tam anlamıyla yararlanab�leceğ�n� öngörüyor. 
Yönet�c� kademes�ndek� bu tereddüttün kaynağı 
�se endüstr�yel dönüşümün bas�t sermaye 
yatırımından öte b�r süreç olması ve n�tel�kl� b�r 
�nsan kaynağı olmaksızın bu dönüşümü 
gerçekleşt�rmen�n olanaksız olmasıdır.

İŞLETMELERDE İNOVASYON DEYİNCE 

NE ANLAMALIYIZ?
Selçuk Gülsün

PAGDER  Yönet�m Kurulu Başkanı
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Selçuk Gülsün  k�md�r?
1974 İzm�t doğumlu Selçuk Gülsün, Uludağ Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� Mal�ye Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, özel sektörde 3 yıl kadar f�nans ve muhasebe b�r�mler�nde görev aldı. Aynı 
zamanda Mal� Müşav�rl�k ruhsatına sah�p olan Selçuk Gülsün, 2001 yılından bu yana plast�k 
sektörü �çer�s�nde T�san Mühend�sl�k Plast�kler� f�rmasının Yönet�m Kurulu Üyel�ğ� görev�n� 
yürütmekted�r. S�v�l toplum hayatı �çer�s�nde Plast�k Sanay�c�ler� Derneğ� (PAGDER)’n�n yanı sıra 
İstanbul K�myev� Maddeler ve Mamuller� İhracatçıları B�rl�ğ� (İKMİB), Plast�k Sanay�c�ler� 
Federasyonu (PLASFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) ve PAGDER ASLAN 
Plast�kç�ler İht�sas Özel Organ�ze Sanay� Bölges� (PAOSB)’n�n çeş�tl� organlarında almış olduğu 
görevlere de devam etmekted�r. İstanbul Mal� Müşav�rler Odası üyes� de olan Selçuk Gülsün, evl� 
ve b�r çocuk babasıdır.

Kend� alanında ülkem�z�n �lk Ar-Ge 
merkezler�nden b�r�ne sah�p olan b�r �şletmen�n 
yönet�c�s� olarak b�z de bu dönüşümün 
sancılarını yakından yaşıyoruz. İlk günden ber� 
bel�rlem�ş olduğumuz stratej� kapsamında 
�nsan kaynağımızı gel�şt�rmek �ç�n çok öneml� 
yatırımlar yaptık. Sürekl� eğ�t�mlerle 
çalışanlarımızın n�tel�kler�n� ve ver�ml�l�kler�n� 
arttırırken b�r d�ğer taraftan da �novasyona 
uygun b�r �ş ortamı oluşturmak �ç�n el�m�zden 
gelen� yapıyoruz. Çalışanlarımızla yaptığımız 
düzenl� toplantılarda onlardan gelen her görüşü 
d�kkate alıyoruz z�ra onlar b�z�m yaptığımız 
uygulamaların sorunlarını ve �y�leşt�r�leb�lecek 
noktaları en yakından görenler. Ayrıca mak�ne 
yatırımlarımız sayes�nde çok kompleks 
formülasyonlara sah�p ürünler�m�zde b�le hata 
payını en alt düzeye �nd�rd�k.

Tab� �şletmeler bu yatırımların ger� 
dönüşler�n� b�r anda alamayab�l�yor. B�z de bu 
yatırımları yaparken yönet�m kurulunda uzun 
tartışmalar yaşandı. Lak�n tüm yatırımların 
meyveler�n� toplamaya başladık. Örneğ�n 
çalışanlarının büyük çoğunluğu doktora ve 
yüksek l�sans mezunu olan Ar-Ge merkez�m�z, 
açıldığından bu yana 10’a projey� başarıyla 
tamamladı. Bu projeler�n b�r kısmı 
t�car�leşt�r�lmey� beklerken öneml� b�r kısmı �se 
ş�md�den ürün portföyümüzde yer�n� aldı.

İnsanımıza güvenerek ve yeterl� �mkanları 
sağlayarak ülkem�zde daha önce h�ç 
üret�lmem�ş olan ürünler� t�car� olarak 
üreteb�lm�ş olmamız gerçekten gurur ver�c�. 
Ayrıca bu Ar-Ge merkez� sayes�nde f�yat odaklı 
rekabetten değer ve çözüm odaklı rekabete de 
geçm�ş olduk. 

Endüstr� 4.0’a uyum gerçekten de herkes�n 
gündem�nde �lk sıralarda, başarılı olan 
�şletmeler hayatta kalırken gerekl� dönüşümü 
sağlayamayan �şletmeler �se yarıştan kopacak 
ve f�yat rekabet�ne mahkum kalacaklar. Batı 
Avrupa’nın sürec� tamamlaması �le b�rl�kte 
ülkem�z uzun yıllardır en güçlü dayanak 
noktası olan ucuz �şgücü avantajını y�t�recek. 
Bu sebeple bu alanda dönüşümün hızla 
sağlanması, genç ve d�nam�k �şgücümüzün 
akt�ve ed�lerek daha rekabetç� b�r yapıya 
kavuşmamız şart.

Bu dönüşümde her �şletmen�n şartları da 
h�kayes� de farklı lak�n hem deney�mler�mden 
hem araştırmalarımdan yola çıkarak ana 
dönüşüm şablonunun her �şletme �ç�n benzer 
olduğunu söyleyeb�l�r�m: doğru stratej�n�n 
bel�rlenmes�, bu stratej�n�n uygulanab�lmes� 
�ç�n gerekl� �nsan kaynağının bel�rlenmes�, 
�nsan kaynağının dönüşümü, mak�ne ek�pman 
yatırımı ve süreç �novasyonu.
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Çok hızlı b�r değ�ş�me tanıklık etmektey�z. Bu 
alanda başrolü oynayan teknoloj� müşter�lere, 
çalışanlara, �ş yerler�ne, �ş yapış b�ç�m�ne, 
l�derl�ğe, stratej�ye, kültüre öneml� etk�ler 
yapıyor. Bu etk�den daha ürkütücü olanı �se 
senaryonun öngörülememes�.  Bel�rs�zl�k, 
muğlaklık çoğumuzu o denl� m�yop yapıyor k� 
geleceğe nasıl hazırlanmak gerekt�ğ� konusunda 
kararsızlık yaşıyoruz. Kanımca bu noktada 
yapılması zorunlu olan; operasyonel 
mükemmel�ğe ulaşmak, �ş modeller�n� yen�den 
düşünmek ve müşter�ye daha yakın olmak. 

Operasyonel mükemmell�k çok sayıda alt 
kavramı �çer�yor, bunlar; ver�ml�l�k, üretkenl�k, 
kal�te, bakım, çevre, r�sk yönet�m� �le �ş süreçler� 

�novasyonu. Bu alt kavramların bazıları 
b�rb�rler�n� olumlu etk�l�yor, örneğ�n ver�ml�l�k 
�le üretkenl�k aynı yönde değ�ş�yor, bazılarının 
arasında da ödünleşme yaşanıyor. Örneğ�n 
ver�ml�l�ğ� çok arttırmak emn�yet stokları �le 
yedek kapas�te tutmamayı emred�yor. Ama bu 
durum ş�rket� r�sklere karşı savunmasız kılıyor. 

Buradan anlayacağımız g�b� operasyonel 
mükemmell�k yüksek düzeyde dengeleme ve 
opt�m�zasyon becer�s� gerekt�r�yor. Bununla 
beraber operasyonel mükemmell�k yolunda 
�lerlemek �ç�n kanıtlanmış teknoloj�ler �le 
oturmuş metotlar bulunuyor. Endüstr� 4.0 başlığı 
altında toplanan d�j�tal �k�z, katmanlı �malat, 
yapay zeka, bulut b�l�ş�m, nesneler�n �nternet�, 
�şb�rl�ğ� robotları, s�stem entegrasyonu, büyük 
ver� ve anal�t�k yazılımlar g�b� teknoloj�ler, yalın 
yaklaşım, altı s�gma, kısıtlar teor�s� g�b�  
yöntemlerle buluştuğunda operasyonel 
mükemmel�ğe g�d�ş yolu aydınlanıyor. Kısaca 
“nasıl?” sorusuna yanıt bulmayı amaçlayan 
operasyonel mükemmell�ğ�n aks�ne �ş model�

 �novasyonu “ne?” sorusu �le uğraşıyor. 

İş modeller�n� yen�den düşünmek ya da �ş 
model� �novasyonu ş�rketler�n pazara sundukları 
değer� yaratma yollarını değ�şt�rmek anlamına 
gelmekte. Yen� ürün gel�şt�rmey� de kapsayan bu 
alanda �k� farklı yaklaşım hareket noktasını 
oluşturuyor. Bunların �lk� h�zmet olarak ürün . 

DEĞİŞİM DÖNEMİNİN DOĞRULARI
Dr. Hal�l Halefşan Sümen

İTÜ Öğret�m Üyes�
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(product as a serv�ce; PaaS). Bu yaklaşıma en 
�y� örneklerden b�r� scooter (Türk d�l kurumunda 
karşılığı: �tt�r-g�t) endüstr�s�. Bu ürünü yollara, 
meydanlara bırakıp gereks�n�m duyanların 
kullanmaları ve kullandıkları �le orantılı bedel 
ödemeler� şekl�nde gel�şen bu sektör satmaya 
kıyasla çok daha fazla nak�t akışı yaratmış 
bulunuyor

Ancak bu �ş model�n� uygulayab�lmek �ç�n b�r 
teknoloj� demet� oluşturmak; akıllı telefon 
f�rmalarının sanal mağazalarına yükleneb�l�r 
uygulama yazılımı yerleşt�rmek, coğraf� b�lg� 
s�stem� �le etk�leş�m kurab�lmek, scooter’ı 
nesneler�n �nternet düzey�ne yükseltmek ve 
karekod uygulamasını da s�steme dah�l etmek 
gerek�yor.

İş model� �novasyonunun �k�nc� tarzı anlam 
ekonom�s� olarak adlandırılıyor. Bu model�n 
t�p�k örneğ� 21. Yüzyılın en değerl� ürünü olarak 
göster�len Google’ın arama motoru. Bu ürünü 
bedava kullanmamıza karşın, b�z�m 
aramalarımız başkalarına anlamlı geld�ğ� �ç�n 
Google günde yaklaşık yüz m�lyon dolar 
kazanmakta. Anlam ekonom�s�n�n d�ğer

 örnekler� kend�s�n� spor ayakkabısı satıcısı 
olarak değ�l, �nsanların k�ş�sel hedefler�n� 
gerçekleşt�rmeler�ne yardım etmek olarak 
tanımlayan N�ke, kend�s�n� b�ra satıcısı değ�l 
part� verme partner� olarak konumlayan 
He�neken, ben �zlen�m yaratma ortamının 
sağlayıcısıyım d�yen Facebook d�ğer örnekler 
olarak karşımıza çıkıyor.    

Müşter�lere daha yakın olmanın otoyolu 
d�yeb�leceğ�m�z yaklaşım  “müşter� deney�m�” 
yaşatmak olarak anılıyor. Bu konsept Starbucks 
f�rması �le doğdu. Yaklaşımını kahve satıcısı 
yer�ne kahve �çme deney�m� sunmak olarak 
tanımlayan bu ş�rket kahvey� emt�a olmaktan 
deney�m keyf�ne dönüştürdü. Deney�m 
kahveden çok daha değerl�!

Ş�rketler rad�kal teknoloj�k ve sosyal değ�ş�me 
uyum sağlayacak dönüşümler�n� �y� 
tasarımlamak zorundalar. Bu da ancak yönet�m, 
l�derl�k, stratej�, teknoloj� ve kültür alanlarındak� 
b�r�k�m�m�z� arttırdığımız, yaklaşımlarımızı 
değ�şt�rd�ğ�m�z ve daha öneml�s� entelektüel 
çabalarımızı arttırdığımız takd�rde 
gerçekleşeb�l�r. 
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Dr. Hal�l Halefşan Sümen  k�md�r?
Halefşan Sümen kend�s�n� “yaşam boyu öğren�c�” olarak tanımlamakta. 

Öğrenmen�n en �y� yolunun öğretmek olduğu �nancıyla da Maltepe 

Ün�vers�tes�nde kadrolu çalışmakta, eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� 

vermekte. 

Çalışma alanını “d�j�tal küresel değer z�nc�rler�” olarak bel�rleyen 

Sümen bu yola doktora tez�n� �nsansız fabr�kalar konusunu seçerken 

adım atmış. Endüstr� 4.0’ın or�j�n� olarak kabul ed�leb�lecek bu konuda 

çok sayıda yayını bulunmakta. 

Sümen’�n çalışma alanında yolu Ş�şecam, Bosch, Eczacıbaşı, K�bar 

Hold�ng, Hayat K�mya, B�l�m İlaç, Ermaksan ve çok sayıda KOBİ �le 

kes�şm�ş. 

Fransızca, İng�l�zce ve İspanyolca’yı akıcı konuşab�len Sümen 

ş�md�lerde İtalyanca öğrenmekte ve kürek sporu yapmakta.     
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İmalat �şletmeler�nde Endüstr� 4.0 ve 
d�j�tal�zayon uygulamaları son yıllarda sıkça 
talep ed�len konuların başında gelmekted�r. 
Hızla gel�şen d�j�tal�zasyon uygulamaları 
hayatımızın hemen hemen her alanına 
çözümler üret�rken �malat sektörü de bundan 
etk�lenmekted�r. İmalat sektörü, globalleşen 
Dünya ekonom�s� �ç�nde çok c�dd� rekabet 
şartları �le karşı karşıya kalmaktadır. İmalat 
yapan �şletmeler, rekabet ett�kler� f�rmalara 
göre daha avantajlı hale geleb�lmeler� �ç�n, 
üret�m mal�yetler�n� azaltmayı, daha fazla 
üret�m esnekl�ğ�n� ve daha ver�ml� süreçler� 
sağlamak zorundadırlar. Rekabet 
avantajlarından en �y� şek�lde yararlanmanın 
yolu, entegre ve yen�l�kç� elektr�f�kasyon, 
otomasyon ve d�j�talleşt�rme çözümler� �le 
olab�lmekted�r.

Tüm Dünya’da hızla gel�şen D�j�tal Dönüşüm 
uygulamalarının son yıllarda artık �malat 
hatlarında da kullanılmaya başlandığını 
görüyoruz. Endüstr� 4.0’ın temel b�leşenler� 

olarak kabul ed�len, IoT, büyük ver�, otonom 
robotlar, s�mülasyon, s�stem entegrasyonu, 
s�ber güvenl�k ve artırılmış gerçekl�k (AR) 
uygulamalarının �malat hatlarında farklı 
proseslerde farklı amaçlar �ç�n terc�h ed�lmeye 
başlandığı görülmekted�r. Özell�kle kes�nt�s�z 
üret�m�n olduğu �malat hatlarında d�j�tal 
dönüşüm uygulamaları çok öneml� görevler 
üstlenmekted�r. Bu tür �malat hatlarında 
proses�n h�ç durmadan sürekl� olarak �malatı 
devam ett�rmes� talep ed�len �stekler�n başında 
gelmekted�r. 

Dünyanın b�rçok yer�nde üret�m yapan 
ş�rketler, çevresel, toplumsal, ekonom�k ve 
teknoloj�k gel�şmelere bağlı olarak büyük 
zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
zorlukları aşab�lmen�n en öneml� yolu, tüm 
üret�m süreçler�n�n �zleneb�lmes� ve tüm değer 
z�nc�rler�n� hızlı ve duyarlı b�r şek�lde yönetme 
yetenekler�ne sah�p olab�lmeler�d�r. Ş�rketler, 
�novasyondan üret�me ve dağıtımdan tüm 
yaşam döngüsü boyunca yakın �ş b�rl�ğ� ve hızlı 

ÜRETİMDE ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTALİZASYON
Adem Kayar

MCS OTOMASYON Co -Founder 
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Mühend�sl�k ve operasyonlardak� ver�ml�l�ğ� 
arttırmayı, �şletme mal�yetler�n� azaltmayı ve 
ürün kal�tes�n� gel�şt�rmey� amaçlayan 
�şletmeler �ç�n endüstr�yel otomasyon s�stemler� 
ve d�j�talleşme ön plana çıkan en öneml� 
unsurlardır. 

Proses kontrol ve otomasyon s�stemler�n� 
kullanarak, üret�m s�stemler� daha düşük 
mal�yetle yönet�leb�l�r, süreç b�lg�s� opt�m�ze 
ed�leb�l�r ve enerj� ver�ml�l�ğ� 
arttırılab�lmekted�r. Proses ve tes�s ver�ler�n� 
anal�z etmek ya da etmemek, s�stem 
b�leşenler�n� uygulamak ya da sadece süreçler� 
gel�şt�rmek g�b� alınan kararlarda, d�j�tal 
h�zmetler g�derek daha öneml� b�r rol 
oynamaktadır.

Akıllı üret�m, gerçek zamanlı ve yüksek 
değerl� destek s�stemler�n� kullanarak, müşter� 
talepler�ne hızlı yanıt veren, enerj� ve malzeme 
kullanımını en aza �nd�ren, sürdürüleb�l�rl�ğ�, 
üretkenl�ğ�, yen�l�ğ� ve ekonom�k rekabet� 
rad�kal b�r şek�lde gel�şt�ren, koord�nel� ve 
performans odaklı b�r üret�m g�r�ş�m�n� 
mümkün kılmaktadır. Mühend�sl�k ve 
operasyonlardak� ver�ml�l�ğ� arttırmayı, 
�şletme mal�yetler�n� azaltmayı ve ürün 
kal�tes�n� gel�şt�rmey� amaçlayan 
�şletmeler,endüstr�yel otomasyon s�stemler�ne 
ve d�j�talleşmeye yatırım yapmak 
�stemekted�rler. 

DİJİTALİZASYON KAVRAMI VE 
ENDÜSTRİ 4.0

D�j�tal�zasyon ve Endüstr� 4.0’dan 
bahsedeb�lmek �ç�n öncel�kle endüstr�yel 
otomasyon ve kontrol s�stemler�n�n tam ve 
doğru olarak projelend�r�ld�ğ�nden ve 
çalıştığından em�n olmak gerekmekted�r. 

Endüstr�yel otomasyon s�stemler�nde 
kullanılan araçların bazılarını şu şek�lde 
sıralayab�l�r�z.

• PLC

• Dağıtılmış g�r�ş ve çıkış modüller�  (I/O)

• HMI (Human Mach�ne Interface)

• Endüstr�yel ağ

Endüstr� 4.0

Endüstr� 4.0, ver�ml�l�ğ� yüksek üret�m 
süreçler�ne ulaşılmasına yardımcı olan b�r d�z� 
teknoloj�y� b�rleşt�ren b�r g�r�ş�md�r. Endüstr� 
4.0'dak� sanay� üret�m� �ç�n öneml� b�r özell�k, 
sensörler, c�hazlar ve kurumsal varlıklar g�b� 
f�z�ksel öğeler�n b�rb�rler�yle ve İnternete bağlı 
olmasıdır. Bu ortamda, c�hazlar ve sensörler 
artan m�ktarda ver� üret�r. Göz önünde 
bulundurulması gereken öneml� b�r nokta, 
endüstr�yel süreçler�n yürütülmes�n�n yalnızca 
�çsel durum ve kullanıcı etk�leş�mler�ne değ�l 
aynı zamanda yürütme bağlamına da bağlı 
olması ve bağlamsal farkındalık oluşturmak ve 
�zlemey� �y�leşt�rmek �ç�n katma değerl� b�lg�ler 
sağlamasıdır. 
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Adem Kayar  k�md�r?
Adem KAYAR, İstanbul’da endüstr�yel otomasyon ve yazılım teknoloj�ler� sektöründe faal�yet gösteren 

MCS Grup ş�rketler�n�n kurucu ortağı ve genel müdürüdür. 1972 yılında Üsküdar-İstanbul’da dünyaya 

geld�. İlk ve orta öğren�m�nden sonra l�sey� Haydarpaşa Otomat�k Kumanda bölümünde okudu, Marmara 

Ün�vers�tes�nden ‘Market�ng’ bölümünden mezun olduktan sonra İşletme Fakültes�n� b�t�rd�. İstanbul 

T�caret Ün�vers�tes�’nde Endüstr� mühend�sl�ğ� Yüksek L�sansını ‘İmalat İşletmeler�n�n Endüstr� 4.0 

Olgunluk Sev�yes�n�n bel�rlemes�’ tez�n� sunarak tamamladı. Şu anda y�ne aynı Ün�vers�tede ‘Sanay� 

Pol�t�kaları ve Teknoloj� Yönet�m�’ Doktora programına devam etmekted�r. S�emens İstanbul’da tekn�k 

serv�s mühend�s�, proje mühend�s� ve bölge satış yönet�c�s� olarak �ş hayatına atılmıştır. Endüstr�yel 

otomasyon ve d�j�tal�zasyon konularında b�rçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Kurucu ortağı 

ve genel müdürlüğünü yaptığı MCS Grup ş�rketler� olan MCS Otomasyon ve MCS Factory D�g�tal�zat�on, S�emens’�n endüstr�yel otomasyon 

ve d�j�tal�zasyon konularında ‘Çözüm Ortağı’ olarak faal�yet göstermekted�r. Akıllı fabr�kalar, Endüstr� 4.0 ve d�j�tal�zasyon konularında ulusal 

ve uluslararası b�rçok projen�n uygulamalarını ek�b� �le b�rl�kte gel�şt�rm�şt�r. Aynı zamanda, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek, yen� d�j�tal 

dünyanın endüstr�yel uygulamaları konusunda yen� projeler�ne devam etmekted�r.

Endüstr� 4.0’ın b�leşenler�

Endüstr� 4.0 ve d�j�tal�zasyondan bahsederken 
ana b�leşenler� hakkında kısa b�r b�lg�lend�rme 
yapmak faydalı olacaktır. Endüstr� 4.0 
konsept�n�n �ç�nde farklı teknoloj�ler 
bulunmaktadır. Bu teknoloj�ler, başlı başına 
ayrı uzmanlık ve yeterl�l�k gerekt�rmekted�r.

• Otonom robotlar

• S�mülasyon

• D�key ve Yatay Entegrasyon

• Nesneler�n �nternet� (IoT)

• S�ber güvenl�k

• Bulut b�l�ş�m

• S�ber-F�z�ksel yönet�m s�stemler�

• Artırılmış gerçekl�k

• Büyük ver� ve ver� anal�t�ğ�

Cov�d-19 salgını üret�mde d�j�tal�zasyonun ne 
kadar öneml� olduğunu b�ze çok net b�r şek�lde 
gösterm�şt�r. Ç�n’de başlayan ve çok kısa sürede 
tüm dünyayı etk�s� altına alan Cov�d-19 salgını 
hem ekonom�k hem de sosyal açıdan hemen 

 hemen tüm toplumları c�dd� etk�lem�şt�r. 
Salgın Ç�n’de başladığında d�ğer ülkeler 
salgının hemekonom� üzer�ne hem de dünya 
tedar�k z�nc�r�ne bu kadar c�dd� etk� edeceğ�n� 
düşünemem�şlerd�. Fakat zamanla dünya 
tedar�k z�nc�r�n�n en büyük elemanı olan Ç�n'�n 
ülke g�r�ş ve çıkışına ulaşım kısıtlaması 
get�rmes� b�rçok dünya ekonom�s�nde, özell�kle 
üret�m yapan ve Ç�n p�yasası �le bağlantılı olan 
ülkelerde, sanay� üret�m� c�dd� şek�lde 
etk�lenm�şt�r. 

Cov�d-19 salgını ve sonrasında yaşanan 
sokağa çıkma yasakları, hayatın devam etmes� 
�ç�n hem ürünler�n üret�lmes�ne hem de tedar�k 
z�nc�r�n�n sorunsuz çalışması gerekt�ğ�n� 
hep�m�ze net b�r şek�lde gösterm�şt�r. Üret�m�n 
kend� ülke sınırları �ç�nde yapılması özell�kle 
dünya tedar�k z�nc�r�n�n çalışmadığı 
durumlarda ne kadar kr�t�k öneme sah�p olduğu 
anlaşılmıştır. D�ğer taraftan üret�m 
mal�yetler�n�n yüksek olduğu özell�kle �şç�l�k 
mal�yetler�n�n yüksek olduğu ülkeler �ç�n 
Endüstr� 4.0 ve d�j�tal�zasyon uygulamalarının 
önem� ve gerekl�l�ğ� daha net anlaşılmıştır.
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İlk sayımızda blokz�nc�r teknoloj�s�n�n 
d�j�talleşme sürec�nde ne kadar kr�t�k b�r rol 
oynayacağından ve 2020 yılı �çer�s�ndek� 
beklenen gel�şmelerden bahsetm�şt�k. 
Gelecekte b�r çok teknoloj�n�n tekn�k 
altyapısını oluşturacak blokz�nc�r� anlamak �se 
�çer�s�nde bulunduğumuz d�j�talleşme yarışında 
ülkeler�n konumlarını bel�rl�yor. 2009’da 
B�tco�n �le tanıştığımız blokz�nc�r teknoloj�s�, 
devamında ortaya çıkan d�ğer kullanım 
alanlarıyla b�rl�kte b�reysel anlamda 
ben�msend�. Blokz�nc�r, kısa süre �çer�s�nde 
kurumlar ve ülkeler�n de d�kkat�n� çekerek, 
ajandalarda kend�ne üst sıralarda yer buldu. 
Bugün dünyada blokz�nc�r teknoloj�s� üzer�ne 
Türk�ye’de dah�l olmak üzere b�rçok çalışma 
grubu ve konsors�yum, mevcut �ş süreçler�n� 
blokz�nc�r �le yen�den tasarlamak �ç�n 

çalışmalarını sürdürüyor. Bu değerl� 
çalışmaların meyveler�n� toplayab�lmek �ç�n 
teknoloj�n�n ülken�n her kes�m� tarafından 
ben�msenmes� gerek�yor. Blokz�nc�r üzer�ne 
toplumsal farkındalığı artırmak �ç�n 
odaklanılması gereken anahtar kel�me �se 
eğ�t�m.

Dünya’da blokz�nc�r� konusunda toplumsal 
farkındalık çalışmalarında �lk sırada Ç�n 
bulunuyor. Devlet Başkanı X� J�np�ng’�n Ek�m 
2019’da yaptığı çağrı üzer�ne Ç�n’de blokz�nc�r 
teknoloj�s� üzer�ne çalışmalar hızlandı. Bu 
çalışmalar arasında blokz�nc�r tabanlı akıllı 
şeh�rler, ürün sahtec�l�ğ� engelleme 
platformları, ulusal d�j�tal para b�r�m� g�b� 
uygulamalara yer ver�l�rken, teknoloj�ye 
sağlanan fon desteğ� artırıldı ve blokz�nc�r 
ürünler�n�n gel�ş�m� �ç�n uygun ortamların 

BLOKZİNCİRİ ANLAMAK
Enes Türk

BKM Ekspres İş Gel�şt�rme Mühend�s�
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sağlanması hedeflend�. Bu çalışmalara ek 
olarak ben�m en çok d�kkat�m� çeken �se 
teknoloj�n�n ülken�n memurdan ev hanımına 
kadar her b�r ferd� tarafından ben�msenmes� 
�ç�n Xuex� Q�angguo adında b�r uygulamanın 
yayınlanması oldu. Al�baba Group tarafından 
gel�şt�r�len uygulama �çer�s�nde Blokz�nc�re 
G�r�ş dersler� bulunuyor. Bu uygulamanın 
amacı kullanıcılarına devlet başkanının 
blokz�nc�r hakkındak� düşünceler�n� en temel 
düzeyde öğretmek olarak bel�rlend�. Ayrıca 
Ç�n hükümet�, ülkedek� blokz�nc�r 
farkındalığını artırmak adına 24 Ek�m’� Ç�n 
Ulusal Blokz�nc�r Günü olarak �lan etmek 
�st�yor. 

Günümüzde blokz�nc�r hala emekleme 
aşamasında olan b�r teknoloj�. Yan� blokz�nc�r 
tren� henüz kaçmış değ�l. Ülke olarak 
blokz�nc�r eğ�t�m�ne önem vermel� ve bu 
konuda �çer�k üreten toplulukları desteklemeye 
devam etmel�y�z. Bankalararası Kart Merkez� 
(BKM) olarak sürdürdüğümüz blokz�nc�r 
çalışmalarında b�r teknoloj�n�n anlaşılmasında 
Türkçe kaynakların olmazsa olmaz olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle üret�len her b�r 
eğ�t�m kaynağı ve Türkçe �çer�ğ�n, ülkem�z�n 
blokz�nc�r teknoloj�s�nde söz sah�b� b�r konuma 
gelmes� açısından çok öneml� b�rer değer 
olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm 
ekos�stem�n faydalanması adına 
tecrübeler�m�z� ücrets�z yayınlarla web 
s�tem�zde yayınlıyoruz. Geçt�ğ�m�z hafta 
problem�n� arayan teknoloj� blokz�nc�r�n ne 
olduğundan başlayarak bakışımızı, 
öğrend�kler�m�z� ve dünyadak� örnekler�n� 
sade ve anlaşılab�l�r b�r d�lle anlattığımız Yalın 
Blokz�nc�r adlı raporumuzu yayınladık.

İlk bölümler�nde blokz�nc�r teknoloj�s�n�n 
temeller�nden bahsett�ğ�m�z Yalın Blokz�nc�r 

raporunda, güven mak�nası olarak 
adlandırdığımız blokz�nc�r�n b�ze sunduğu 
merkez�yets�zl�k, dağıtıklık, değ�şt�r�lemezl�k 
ve şeffaflık g�b� olguların ardındak� matemat�k 
b�l�m�n�n önem� vurgulamak �sted�k. Devam 
eden bölümlerde, “B�r blokz�nc�r projes� 
yaparken �lk adımınız ne olur?” sorusuna 
ver�len cevapları derlem�ş ve tecrübeler�m�z 
çerçeves�nde kend� bakış açımızı aktardık. 
Blokz�nc�r, felsefes� �t�barıyla yen� b�r düşünce 
yapısını ortaya koyduğunu ve �ş yapış 
b�ç�mler�m�z� değ�şt�receğ�n� b�l�yoruz. 
Merkez�yets�z b�r dünyanın temel�n� 
oluşturacak blokz�nc�r teknoloj�s�n�n 
hayatımıza get�receğ� yen�l�kler� ve parad�gma 
değ�ş�kl�kler�n� b�r kısmını özümseyeb�lmek 
�ç�n günümüzdek� blokz�nc�r kullanım 
alanlarından öneml� örnekler� özetled�k. 
Sonbölümde �se blokz�nc�r�n en değerl� varlığı, 
yan� ekos�stem�n önem�nden bahsed�lm�şt�r.  
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Ülkem�zde ve yurt dışında blokz�nc�r 
teknoloj�s� konusunda çalışmalarına devam 
eden öneml� ekos�stemlerden bahsed�lm�şt�r.

Ekos�stemler �se  blokz�nc�r özel�nde 
toplumsal farkındalığı artırmak adına b�r 
ülken�n �ht�yaç duyacağı en öneml� rolü 
üstlen�yorlar. Ülkem�zde de blozk�nc�r 
çalışmalarını üreten b�rb�r�nden değerl� 
topluluklar bulunuyor. Türk�ye’de 
sürdürüleb�l�r blokz�nc�r ekos�stem� 
oluşturarak, bu teknoloj� �le yen� dönem �ş yapış 
b�ç�mler�n�n önündek� zorlukların 
g�der�lmes�ne yönel�k b�r paylaşım platformu 
gruplarına destek verd�ğ�m b�r platform. 

BCTR'n�n f�nans, s�gorta, loj�st�k, perakende, 
teknoloj� sağlayıcıları ve taşımacılık g�b� b�rçok 
sektörden 68 üyes� bulunmaktadır. Ayrıca 
ün�vers�teler, düşünce kuruluşları, b�l�m, sanay� 
ve teknoloj�-akadem�ler� g�b� kamu sektörü 
kurumlarıyla da 15 �şb�rl�ğ� bulunuyor. 

 BCTR �çer�s�nde alanında uzman b�rey ve 
kurumlar tarafından oluşturulmuş 5 çalışma 
grubu bulunuyor. 

• F�nans, Bankacılık ve S�gortacılık

• Hukuk, Düzenlemeler ve Kamu İl�şk�ler�

• Üret�m, Loj�st�k ve Taşımacılık

• Uluslararası İl�şk�ler

• Sağlık

BCTR çalışma grupları, blokz�nc�r 
teknoloj�s�n� kend� �ş süreçler�ne adapte etmey� 
amaçlarken, yapılan çalışmalarda elde ed�len 
b�lg� b�r�k�mler�n� Türkçe raporlar hal�nde web 
s�teler�nde paylaşıyorlar. 

Blokz�nc�r konusunda farkındalığını artırmak 
�steyen okurlarımızı BKM Yayınlar sayfasını 
ve BCTR web s�tes�n� z�yaret etmeye davet 
ed�yorum.

Yalın Blokz�nc�r raporuna ulaşmak �ç�n 
buraya tıklayab�l�rs�n�z.

Blokz�nc�r hakkında d�ğer �çer�kler�me 
ulaşmak �ç�n https://enesturk.substack.com/ ‘a 
üye olab�l�rs�n�z.

Enes Türk K�md�r?
Bankalararası Kart Merkez�'nde (BKM) İş Gel�şt�rme Mühend�s� olarak çalışan 
Enes Türk, blokz�nc�r, f�ntech ve d�j�tal ödemeler alanlarında çalışmalarını 
sürdürmekted�r. 
BKM, M�crosoft ve Ver�Park ortaklığında hayata geç�r�len d�j�tal sert�f�kaları, 
blokz�nc�r altyapısında güvenl� ve değ�şt�r�lemez b�r şek�lde saklanmasını ve 
paylaşılmasını sağlayan belgem.�o uygulamasını gel�şt�ren ek�b�n �çer�s�nde yer 
almıştır.
Blockcha�n Türk�ye Platformu'na (BCTR) çalışma grubu üyes� olarak katkı 
sağlamaktadır. BayBayNak�t Akadem�'de Ethereum Platformunda Akıllı Sözleşme ve Dağıtık Uygulama Gel�şt�rme 
eğ�t�m� vermekted�r. Tw�tter, Med�um ve L�nkedIn hesaplarında blokz�nc�r alanında öne çıkan gel�şmeler� 15 günlük 
per�yotlarda derler.
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Kel�me anlamı b�r 
yere g�tmek �ç�n 
�zlenen yol, 
�st�kamet anlamını 
taşımaktadır.

Dünya t�caret� 
devamlı ve çok hızlı 
olarak şek�l 
değ �şt � r mek ted � r. 
B�r yandan 
mal�yetler artarken, 
k a r l ı l ı k l a r 
azalmakta, d�ğer 
taraftan loj�st�k h�zmetler�n�n hızlı ve 
zamanında olması beklenmekted�r. 
Günümüzde tüket�c�ler �nternet sayes�nde 
b�lg�ye kolaylıkla ulaşmaktadır. Bu nedenle 
üret�c�ler�n ve satıcıların operasyon yükünü 
düşürerek hızlı b�r şek�lde yön almaları 
gerekmekted�r. İhracata yönel�k üret�m 
stratej�s� gel�şt�r�p, üret�m �ç�n �ht�yaç duyulan 
�thal hammadde g�rd�s�n�n operasyon yükünü 
azaltmak gerek�r. İthalatı azaltarak dış t�caret 
açığını düşürmek, her zaman, en doğru yöntem 
değ�ld�r. Üret�m ve �hracat yapan f�rmalar aynı 
zamanda hammadde g�rd�s�ne �ht�yaç 
duyduklarından �thalat yapmak zorundadır. Bu 
nedenle özell�kle �hracat yapan üret�c� 
f�rmaların sorunlarına, ülken�n hedefler� 
doğrultusunda odaklanarak ve operasyon 
yükünü azaltarak hedefler�m�ze ulaşmaya 
çalışmalıyız.

Büyük düşünmek geleceğ� yakalamaktır. 
Hedefe yelken açmış olan b�zler 
karşılaşacağımız tüm süpr�zlere hazırlıklı 
olmalıyız. Çok zevkl� b�r neh�r yolculuğunun 
sonu, b�r şelale �le b�teb�l�r. Öyleyse bu tür 
sürpr�zlere hazırlıklı olmak �ç�n ne �sted�ğ�m�z� 
b�lerek, esen her rüzgarı, yelkenler�m�z� ş�ş�r�p 
planladığımız hedeflere ulaşmak �ç�n 
kullanmalıyız. Bel�rled�ğ�m�z �st�kamet, m�kro 
yol har�talarımızı ülke stratej�s�  �le b�rl�kte 
makro sev�yeye çıkarmaktadır. Devlet 
�rades�n�n bel�rled�ğ� hedeflere ulaşılmasına ve 
gel�şt�r�leb�lmes�ne destek olab�lmek, dış 
t�carette yaşanan sorunları bel�rley�p çözüm 
yollarını bulab�lmek �ç�n, Dış T�carete Yön 
Verenler olarak, b�rl�k olduk. Dış t�caret�n 
gel�şmes�ne öneml� b�r katkı sağlayacağına 
�nandığımız derneğ�m�z� 2019 yılında yaşama 
geç�rd�k ve Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� başta .

YÖN
Şenol Altuntaş

Arkel Elektr�k 

Satınalma Müdürü & Dış YönDer YK Üyes�
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öner�lerde bulunmak, yapılan çalışmalar 
çerçeves�nde gerek�rse; yurtdışı kuruluşları, 
t�car� ateşel�kler, TİM veya İhracatçı B�rl�kler� 
�le �şb�rl�ğ� projeler� gel�şt�rmek, bahse konu 
çalışmaların sonucunda oluşacak eğ�t�m 
öner�ler� �le gerek Ün�vers�teler, gerekse Meslek 
L�seler�n�n Dış T�caret, Gümrük ve Loj�st�k 
bölümler�ne tavs�yeler sunmak ve ortak 
programlar gel�şt�rmek y�ne hedefler�m�z 
arasındadır.

Dış t�caret�n gel�şt�r�lmes� �ç�n araştırmalar 
yapmak, yaşanan sorunları bel�rlemek, bunları 
üyeler �le paylaşıp sorunun çözümüne �l�şk�n 
çalışmalar yapmak, eğ�t�m, sem�ner ve 
konferanslar düzenlemek, dış t�caret ver�ler�n� 
düzenl� olarak tak�p etmek, rapor tutmak ve 
bunları dernek üyeler� ve �lg�l� merc��ler �le 
paylaşarak dış t�caret�m�z� gel�şt�rmeye yönel�k 
çalışmalarda bulunmak, uluslararası 
faal�yetlerde bulunarak, amaçlarımız 
doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek 
veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar         

 

olmak üzere, tüm İhracatçı B�rl�kler�m�z�n ve 
elbette bu yönde katkı sağlayan pek çok s�v�l 
toplum örgünün varlığına rağmen, 
profesyoneller�n de dış t�caret�n gerek 
sorunlarına, gerekse gel�ş�m�ne katkı 
sağlayacak k�ş�ler�n sesler�n� duyurmak ve 
f�k�rler�nden yararlanmak gerekl�l�ğ� b�z�m 
aklımıza bu derneğe olan �ht�yacı get�rd�. 
İthalat ve �hracat alanında ş�rketlerde görev 
yapan profesyoneller, loj�st�k faal�yet gösteren 
ş�rketlerde görev yapanlar, gümrük 
müşav�rler�, yardımcıları, bünyeler�nde çalışan 
profesyoneller, dış t�caret üzer�ne muhtel�f 
faal�yetlerde veya görevlerde bulunan 
çalışanlar, Kamu görevl�ler� veya yönet�c�ler ve 
hatta bu alanda yüksek öğren�m gören 
öğrenc�ler dah� derneğ�m�ze üye olab�lecekler. 
Kurumlarda derneğe üye olab�lecekler, ama 
terc�h�m�z daha çok bahsett�ğ�m görevler� 
üstlenen şahısların üye olması. Ana hedef�m�z 
Türk�ye’n�n dış t�caret�n�n gel�şmes�ne yönel�k 
ortak çalışmalar yürütmek olacak.

Üyeler�m�z sadece 
�şverenler veya h�ssedarlar 
değ�l, b�zzat �ş� yapanlar ve 
uygulayanlar olacağı �ç�n, 
d�ğer dey�şle 
teknokratlardan ve 
uygulamacılardan oluşacağı 
�ç�n de dış t�caret�n 
�şley�ş�ne yön vermey� 
başarmayı hedefl�yoruz. 
Yapılan çalışmalar ve 
oluşturulacak çalışma 
grupları �le oluşacak 
öner�ler�n Kamu’ya 
sunularak, gel�şt�r�c� 
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yapmak, çalışmaları duyurmak �ç�n gazete, 
derg� veya doküman yayınlamak, dış T�caret 
alanında b�l�msel ya da tekn�k konularda 
çatışma yaşanması durumunda mahkemeye ya 
da f�rmalara arabuluculuk yapmak �se g�d�ş 
yollarımızda kullanacağımız enstrümanlardır.

Dış t�caret�n gel�şt�r�lmes� �ç�n araştırmalar 
yapmak, yaşanan sorunları bel�rlemek, bunları 
üyeler �le paylaşıp sorunun çözümüne �l�şk�n 
çalışmalar yapmak, eğ�t�m, sem�ner ve 
konferanslar düzenlemek, dış t�caret ver�ler�n� 
düzenl� olarak tak�p etmek, rapor tutmak ve 
bunları dernek üyeler� ve �lg�l� merc��ler �le 
paylaşarak dış t�caret�m�z� gel�şt�rmeye yönel�k 
çalışmalarda bulunmak, uluslararası 
faal�yetlerde bulunarak, amaçlarımız   

doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek 
veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar 
yapmak, çalışmaları duyurmak �ç�n gazete, 
derg� veya doküman yayınlamak, dış T�caret 
alanında b�l�msel ya da tekn�k konularda 
çatışma yaşanması durumunda mahkemeye ya 
da f�rmalara arabuluculuk yapmak �se g�d�ş 
yollarımızda kullanacağımız enstrümanlardır.

Bu kapsamda yapacağımız çalışmalarla, 
Türk�ye’n�n �hracat potans�yel�n� harekete 
geç�rme noktasında sanay�c�m�ze ve 
�hracatçımıza yol göstererek b�rl�kte 
�lerleyeceğ�z. Bu çalışmalar aynı zamanda dış 
t�caret pol�t�kamızın şek�llenmes�ne öneml� b�r 
rol oynayacaktır.    

 

Şenol ALTUNTAŞ K�md�r?
 İstanbul Ün�vers�tes� Dış T�caret ve İşletme bölümler�n� 
tamamlayarak, Uluslararası T�carette yüksek l�sans yaptı. 
Gümrük Müşav�r Yrd. B karnes� bulunmaktadır. Legrand ve 
Grup ş�rketler�nde 12 yıl Satınalma ve Loj�st�k Müdürü olarak 
çalıştı. Ş�md� �se Med�terra Cap�tal bünyes�nde bulunan Arkel 
AŞ de Tedar�k Z�nc�r� Müdürü olarak çalışmaktadır. Dış 
T�carete Yön Vereler Derneğ�’n�n kurucu üyes� ve Tedar�k 
Z�nc�r� Yönet�m� Derneğ�n�n �cra kurulundadır. B�r çok s�v�l 
toplum kuruluşunda yer almaktadır.
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2020 yılı �lg�nç olaylara sahne olurken, 
gel�şmeler  zaman zaman �nsan aklının çeper�n� 
zorlar n�tel�kte  gel�ş�yor. Şüphes�z yıla 
damgasını vuran  gel�şmeler Korona salgını ve 
ekonom�k etk�ler� olacaktır.  Toplumun gen�ş 
b�r kes�m�n� sosyal, ekonom�k ve ps�koloj�k 
olarak der�nden etk�led�ğ� yadsınamaz.

Şubat sonu g�b�  bel�rg�n hale gelen arz ve 
talep soku ekonom�ler�n ve p�yasaların küresel 
kr�ze doğru sürüklenmes�ne neden olmuştur. 
Hükümetler �lk tepk� olarak kr�z�n etk�ler�n� 
bertaraf etmek �ç�n paket üstüne paket 
açıklayarak şokun etk�s�n� haf�fletmeye 
çalışmışlardır. Bu süreçte Merkez bankalarının 
katkısını da unutmamak lazım.

Fed, Ecb, ve d�ğer  merkez bankaları f�nansal 
s�stem� destekley�c� p�yasa dostu önlemler�, 
l�k�d�te ve kred� mekan�zmalarını devreye 
alarak  hane halkları ve reel sektör üzer�ndek� 
olumsuz etk�ler�n� haf�fletmeye çalıştılar. Bu 
çalışmalar yaşanan şokların etk�s�n�n 
azaltılması noktasında kısmen başarılı oldu. 
Kısa çalışma ödeneğ�, �şs�zl�k maaşı, yardımlar, 
kred�ler, h�beler  g�b� çok değ�ş�k �s�mler adı 
altında hane halkına ve reel sektöre destekler 
yapıldı.

B�l�nen ekonom� tar�h�nde h�ç olmadığı kadar 
p�yasalara l�k�d�te enjekte ed�ld�. Bu para 
bolluğu adeta arz ve talep denges�n�n k�myasını 
bozdu d�yeb�l�r�z. 

YATIRIMCININ YOL HARİTASI

RİSKLER VE  FIRSATLAR
B�lal Yardım

Yatırım Danışmanı
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Bu kadar l�k�d�te (Karşılıklı /karşılıksız)  
varlık f�yatlarında balon oluşmasına sebep 
olduğu bu durumu  yatırımcılar ve hane halkı 
�ç�n b�r r�sk unsuru olarak değerlend�r�yoruz.

Yaşanan bu l�k�d�te bolluğu etk�s� �le tüm 
dünyada değ�ş�k varlık sınıflarına yoğun talep 
oluştu. Borsalara acılan hesap sayıları tüm 
dünyada rekor sev�yelerde emlak taleb�   
durağanlaşan ekonom�k akt�v�teye karşın en ust 
sev�yede bu konuda gözüme çarpan en �lg�nç 
haber Güney Kore hükumet� oluşan emlak 
taleb�n� karş�lamak �ç�n üst düzey bürokratına  
2. Evler�n� satışa çıkarmalarını �sted�.

P�yasalarda yaşadığımız bu f�yatlama 
bozukluğunun altını ç�zerek  yatırımcılara çok 
d�kkatl� olunması gerekt�ğ�n� hatırlatmak 
�ster�m.  Kov�d 19  şokunu atlatmaya çalışırken  
ekonom�k etk�ler�n� henüz yeter� kadar 
kest�rem�yoruz.

Çok c�dd� üret�m kayıplarının yanında yerel 
paraların sert değer kayıpları hane halkı 

gel�r�n�n ve varlıklarının  er�mes�ne , 
yaşadığımız sürec�n sonuçlarından b�r d�ğer� 
artan �şs�zl�ğe bağlı talep sorunudur. 
Gayr�menkul ve H�sse sened� f�yatlaması

yapılırken kov�d sonrası oluşacak  sonuçları 
d�kkate alınmalıdır.

Türk�ye özel�nde gel�şmelere baktığımızda �lk 
göze çarpan enflasyonun altındak� fa�z 
sev�yes�d�r. Negat�f fa�z tasarruf sah�pler� 
açısından yen� get�r� arayışı  farklı ve r�skl� 
enstrümanların denenmes� şekl�nde net�ce 
doğurmuştur.

H�sse sened� hesaplarındak�  yen� katılımlar, 
emlak �şlemler�ndek� tar�h� rekorlar, Arsa, tarla 
ve hatta yatırım amaçlı 2. El otomob�l b�le 
negat�f fa�z neden�yle tasarruf sah�pler� 
tarafından �lg� görmüştür.  Açıklanan yıllık 
enflasyon rakamı �le  hane halkı tarafından 
varolduğu varsayılan d�ğer b�r �fade �le 
h�ssed�len enflasyon farkı tasarruf sah�pler�n� 
tasarruflarının değer�n� korumaları konusunda 
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pan�kletm�ş yen� arayışlara sevk etm�şt�r.

B�r kısım varlık sınıfında  gelen yen� talep �le  
balonlar oluşmuştur.

Özell�kle h�sse sened� p�yasasında oluşan 
yanlış değerlemeler yen� yatırımcı k�tleler �ç�n 
c�dd� zararlara neden olab�l�r. 2000 yılındak� 
coşkuyla gelen yatırımc� k�tles�n�n tecrübes� 
ortada umarım tar�h tekerrür etmez.

Her b�r�m kar �ç�n ödenen   f�yat son 5 yılın 
z�rves�nde.

B�rçok varlık değerleme açısından ucuz 
olmaktan çıkmıştır d�yeb�l�r�z. 

B�r d�ğer konu kred� �mkanlarının artması ve 
hane halkının kred�ye ulaşım �mkanının 
artmas� yaşanan taleb�n b�r d�ğer sebeb�d�r.

Son derece sıradışı yaşanan bu süreçte b�rkaç 
hatırlatma yaparak yazımızı tamamlayalım.

- Yavaşlayan ekonom�k akt�v�te neden�yle 
her zamank�nden daha cok tasarrufa �ht�yaç 
olab�l�r

- Borçlanmanız gel�r�n�zle uyumlu 
olmasına d�kkat ed�lmel�

- Tasarruf sah�pler� yen� get�r�  arayışında 
uzman desteğ� almalı D�myat’a p�r�nce 
g�derken eldek� bulgurdan olunmasın.

- Yatırım fonlarını değerlend�rerek �ş� b�r 
uzmana havale ed�leb�l�r.

 

B�lal Yardım K�md�r?
B�lal Yardım, Marmara Ün�vers�tes�nde F�nansal p�yasalar ve Yatırım 
yönet�m� konusunda yüksek l�sans  programını tamamladı. 
F�nans sektöründe uzun yıllar  çes�tl� kurumlarda Yatırım uzmanı , 
Portföy yonet�c�s� olarak  çalıştı
Yatırım yönet�m� , f�nansal danışmanlık, start-uplar konusunda 
çalışmalarını sürdürüyor. Evl� ve  1 kız babasıdır.



SİZ SADECE

KUTUNUN İÇİNE  
ODAKLANIN 
BİZ SİZİN İÇİN

KUTUNUN DIŞINDAN 
DÜŞÜNÜR 
SİZE ÖZEL 

TASARLARIZ

İhtiyacınız olan tüm ambalaj tasarımları için 

#tasarimtamburada
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İç�nde bulunduğumuz dönem� S�yah Kuğu 
VUCA dünyası olarak tanımlayab�l�r�z. 
Genelleme yaptığımız zaman tüm kuğuların 
beyaz olduğuna �nanırız ama beklenmed�k 
b�r şek�lde s�yah kuğu gördüğümüzde 
şaşırırız. Karl 
Popper[1]’un 1935 
yılında yayınlanan 
‘ B � l � m s e l 
A r a ş t ı r m a n ı n 
Mantığı’ adlı 
k � t a b ı n d a 
t a n ı m l a d ı ğ ı 
‘Yanlışlanab�l�rl�k 
İlkes�’ teor�s�ne 
gönderme yaparak 
S�yah Kuğu 

�lkes�n� açıklayacak olursak, b�l�msel 
olmayanı b�l�msel olandan, gerçek olmayanı 
gerçek olandan ayırmak �ç�n genellemeler 
yaparken çok daha d�kkatl� olunması 
gerekl�l�ğ�yle tanımlayab�l�r�z. Bugünler 
belk� de gelecek, “beklenmeyen� bekleme” 
dönem�nden oluşuyor. Bu da olmaz değ�m�z 
ve sadece f�l�mlerde gördüğümüz sahnelere 
bugün hep b�rl�kte tanıklık ed�yoruz. 
Beklenmeyen� bekled�ğ�m�z bu tür 
dönemlerde bütün varsayımlarımızı ve 
hesaplarımızı “yanlışlayan – geçers�z kılan” 
olaylara hazır olmalıyız ve buna karşı

 farklı yönetsel çözümler arayışı �çer�s�nde 
olmalıyız.

VUCA dünyası olarak tanımladığımız 
ortam �se p�yasalarda ve talepte yüksek 
dalgalanma (volat�l�ty), artan bel�rs�zl�k 

(uncer ta�nty), 
g � t t � k ç e 
karmaşıklaşan 
(complex � t y) 
süreç ve 
d�nam�kler ve 
bu lan ı k la şan 
(a m b � g u � t y ) 
gelecek olarak 
� f a d e 
ed�leb�l�r. Tüm 
d ü n y a n ı n 

COVİD-19 etk�s�ne b�r b�r dökülen dom�no 
taşları m�sal� g�rd�ğ� ve hala �ç�nde 
bulunduğumuz bu kr�z dönem�nde 
VUCA’nın her b�r olumsuz etk�s�n� �ş 
dünyasında, ekonom�lerde ve özell�kle 
küresel tedar�k z�nc�rler�nde yakınen 
tecrübe ed�yoruz. Türk �ş adamları ve 
profesyoneller� kr�z yönet�m� alanında d�ğer 
ülkelerdek�lere göre daha tecrübel� 
olmalarına rağmen bu dönem daha önce 
yaşadığımız kr�z dönemler�nden öneml� 
derecede ayrışmış durumda. Böyle b�r  

ŞİMDİNİN ÖTESİ
Prof. Dr.  Güner Gürsoy

İstanbul Okan Ün�vers�tes�, Rektör Yrdc.



59   MonDesBusiNess

VUCA dünyası �le mücadele 
ederkengel�şt�r�lm�ş panzeh�r VUCA 
l�derl�ğ�nde şek�l bulmuştur. Kr�z 
yönet�mler� güçlü l�derl�k arar ve mevcut 
durumu süratle algılayıp hızlı kesk�n ve 
doğru kararlar �le r�sk ve tehd�tlerden 
kurum �le ş�rketler �le burada çalışanların 
korunması b�r�nc� öncel�kt�r. Özell�kle 
seç�lm�ş doğrular �le açık, sürekl� ve net 
�let�ş�m �le çalışanların end�şeler� 
azaltılarak, kr�z yönet�m çabalarına 
herkes�n destek vermes� tem�n 
ed�leb�lmel�d�r. VUCA l�derl�ğ� açık ve net 
b�r v�zyon (v�s�on) �le, mevcut durumun net 
b�r şek�lde anlaşılmasının (understand�ng) 
yanı sıra alınacak tedb�rler ve yapılacak 
�let�ş�mde netl�k (clar�ty) sağlanarak, 
değ�şen durumlara çev�k b�r şek�lde uyum 
sağlanma (adaptab�l�ty/ag�l�ty) dereces�n�n 
yükselt�leb�lmes�d�r. 

Parad�gma kırılımları yönetsel 
l�tarütürümüzde sıkça geçmekle b�rl�kte, bu 
parad�gma değ�ş�mler�n�n uzgörülmes�, 
algılanması ve yönet�leb�lmes� konusunda 
fazla tecrübeler sektörlerde 
bulunmamaktadır. Son 20 yılımıza 
baktığımızda yaşadığımız küresel 
parad�gma kırılımları �ş dünyasını farklı 
noktalara taşımaya devam etmekted�r. İlk�n� 
11 Eylül’de Dünya T�caret Merkez�ne 
yapılan terör saldırısı �le tecrübe ett�ğ�m�z 
pol�t�k kırılma ve sonrasında gelen savaş, 
çatışma ve toplumsal kutuplaşma 
küreselleşmeye c�dd� b�r darbe vurmuştur. 
İk�nc� kırılımı �se 2018 yılında Lehman  

Brothers’ın 613 m�lyar USD �le �f lası �le 
gelen küresel f�nansal kr�z �le yaşadık. BU 
�k�nc� darbe �le küreselleşme daha da c�dd� 
zarar gördü ve ülkeler kend� ekonom�ler�n� 
ayakta tutab�lmek amacıyla �çler�ne

döndüler. Üçüncü kırılımı �se 2019 Aralık 
ayında Ç�n’�n Wuhan şehr�nde ortaya çıkan 
ve hemen hemen tüm dünyayı etk�s� altına 
alan COVİD-19 pandem�s� �le yaşıyoruz. 
Dünyanın sanıldığından daha küçük ve 
�nsanoğlunun v�rüs ve m�kroplara karşı 
savunmasız olduğuna hep b�rl�kte tanıklık 
ederken tüm ekonom�ler b�r anda durdu. 
Sınır kapıları kapandı, uluslararası 
dolaşımın durması �le uluslararası t�caret�n 
c�dd� zarar gördüğü bu dönem özell�kle 
küresel tedar�k z�nc�rler�n�n halkalarının 
kırılmasına yol açtı. Bu b�yoloj�k kırılma 
yen� b�r dünya düzen�ne doğru b�zler� 
zorlarken yen� stratej�ler ve yen� 
konumlanmalar tartışılır oldu. Daha bunla 
mücadele ederken gelecekte yen� kırılımlar 
var mı d�ye sormaya çek�nsek de �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�ne bağlı ekoloj�k kırılım en 
büyük tehd�t olarak karşımızda patlamaya 
hazır b�r bomba olarak duruyor. Ayrıca 
yıkıcı teknoloj�k kırılma olarak Endüstr� 4.0 
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öner�lerde bulunmak, yapılan çalışmalar 
çerçeves�nde gerek�rse; yurtdışı kuruluşları, 
t�car� ateşel�kler, TİM veya İhracatçı B�rl�kler� 
�le �şb�rl�ğ� projeler� gel�şt�rmek, bahse konu 
çalışmaların sonucunda oluşacak eğ�t�m 
öner�ler� �le gerek Ün�vers�teler, gerekse Meslek 
L�seler�n�n Dış T�caret, Gümrük ve Loj�st�k 
bölümler�ne tavs�yeler sunmak ve ortak 
programlar gel�şt�rmek y�ne hedefler�m�z 
arasındadır.

Dış t�caret�n gel�şt�r�lmes� �ç�n araştırmalar 
yapmak, yaşanan sorunları bel�rlemek, bunları 
üyeler �le paylaşıp sorunun çözümüne �l�şk�n 
çalışmalar yapmak, eğ�t�m, sem�ner ve 
konferanslar düzenlemek, dış t�caret ver�ler�n� 
düzenl� olarak tak�p etmek, rapor tutmak ve 
bunları dernek üyeler� ve �lg�l� merc��ler �le 
paylaşarak dış t�caret�m�z� gel�şt�rmeye yönel�k 
çalışmalarda bulunmak, uluslararası 
faal�yetlerde bulunarak, amaçlarımız 
doğrultusunda yurtdışında bulunan dernek 
veya kuruluşlara üye olmak ve ortak çalışmalar         

s�ber-f�z�ksel robotlar dünyasını da d�kkate 
almak durumundayız. Beklenmeyen� 
bekleme dönem�ne g�rd�ğ�m�z bu dünyada 
her türlü kr�zlere hazır ve anında cevap 
vereb�lecek çev�kl�ğ� kazanmamız 
gerek�yor. 

Böyle b�r dönemde en hayat� yönetsel 
fonks�yonumuz çev�kl�kten geç�yor. 
Hayvanlar arasında ç�ta çev�kl�kte en ön 
sıralardadır ve üç boyutta çev�kl�ğ� yakalar. 
Çok hızlı algılama ve tak�p, hızlı 
değerlend�rme ve karar verme ve hızlı b�r 
şek�lde harekete geçme yetenekler� b�r 
bütün olarak ç�tayı çok çev�k kılıyor. Ş�rket 
ve kurumlar da bu üç özell�ğ� kend�ler�ne 
uyarlayab�ld�kler� oranda çev�kl�kler�n� 
arttırab�lecek ve beklenmeyenlerle 
karşılaştıklarında yen� duruma uyum 
dereceler� çok daha yüksek olab�lecekt�r. Bu 
noktada geleceğ�n en öneml� yetk�nl�kler� 
öncel�klend�rmek gerek�rse �lk �k�ye 
değ�ş�me uyum dereces� ve öğrenmey� 
öğrenme g�recekt�r. Bunları çev�kl�k �le 
b�rl�kte dayanıklılık (res�l�ence) 
tamamlayacaktır. Ş�rket ve kurumlar bu 
yetk�nl�klere sah�p yönet�c�ler �le 
çalışab�lmen�n yanı sıra bu yetk�nl�kler� 
kurumsal olarak �çselleşt�reb�lmen�n 
yollarını bulmak durumundalar.

Beklenmeyen� beklemek yer�ne tedb�r 
almak da çok öneml� b�r fark yaratacaktır bu 
dönemde. Bunun �ç�n alınacak stratej�k 
kararlarda ve hazırlanacak her türlü stratej�k 
planlarda duyarlılık anal�z�ne dayalı yedek

(cont�ngency) planların hazırlanması çok 
faydalı olacaktır. Tüm verd�ğ�m�z kararlar 
aslında kararı dayandırdığımız 
varsayımlara karşı çok hassastırlar ve b�zler 
karar ver�rken varsayımlarımızı gerçek 
kabul ederek sorgulamayız. Çoğunlukla da 
varsayımlarımızdak� sapma veya 
kırılmalardan dolayı kararlarımızın yanlış 
veya geçers�z olma sonuçlarına katlanırız. 
Bu nedenle varsayımları sorgulayan 
duyarlılık anal�z kültürünün karar ver�c� ve 
planlamacılar arasında yaygınlaşması bu 
dönem�n panzeh�r� olacaktır.

Pandem� �le �ç�nde bulunduğumuz küresel 
kr�z özell�kle küresel tedar�k z�nc�r� 
ağlarına öneml� hasarlar verm�şt�r. Küresel 
üret�m üssü n�tel�ğ� kazanmış Ç�n’�n dünya 
�le bağının kes�lmes� veya zayıflaması 
tedar�k z�nc�r� ağlarında öneml� baskılar 
yaratmıştır. Bunun yanı sıra taleptek� c�dd� 
daralma da buna eklen�nce uluslararası 
t�caret ve loj�st�k c�dd� zarar görmüştür. 
Bunun yanı sıra ülke �ç� e-t�carete olan 
taleb�n çok artması yen� bazı sektörel 
fırsatlar sunmakla b�rl�kte bunun 
sürdürüleb�l�rl�ğ� �ç�n kalıcı tedb�rler ve 
gel�şt�rmeler kaçınılmazdır. E-t�caret eko 
s�stem� özell�kle dağıtım kanallarının 
yeters�z kalmasının yanı sıra kal�tes� �le 
�lg�l� örnekler e-t�caret�n önüne bu dönemde 
b�r engel olarak çıkmıştır. Ancak Ç�n’�n 
uluslararası tedar�k z�nc�rler�nden kısm� 
olsa b�le kopması ülke olarak b�zler �ç�n 
avantaj sağlamıştır. Ş�rket yapımızda çok 
büyük oranda KOBİ sınıfında ş�rket   



Prof.Güner GÜRSOY K�md�r?
 Prof. Gürsoy yüksek l�sansını (MSc.) Naval Postgraduate 
School, Moterey CA, USA aldı ve doktora eğ�t�m�n� B�lkent 
Ün�vers�tes�’nde tamamladı. Değ�ş�k yükseköğret�m 
kurumlarında öğret�m üyel�ğ� yaptı ve akadem�k yönet�c�l�k 
poz�syonlarında çalıştı. Profesyonel olarak da tedar�k z�nc�r� 
yönet�m� ve satınalma alanında stratej�k projelerde 
yönet�c�l�k ve danışmanlık poz�syonlarında görevler 
üstlenm�şt�r. F�nans, Yen� teknoloj�ler �le Yen� �ş modeller�, 
Uzgörü çalışmaları ve Stratej�k Karar verme, Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m�, Satınalma alanlarında akadem�k çalışmaları 
vardır. 
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prof�l�ne sah�p olmamız, değ�şen ve an� 
gel�şen taleplere daha esnek ve süratl� cevap 
vereb�lmem�z� mümkün kılab�lmekted�r. Bu 
dönem� bu bağlamda kullanab�lenler fırsatı 
değerlend�reb�lm�ş oldular.

Satınalma süreç ve s�stemler� de bu 
dönemde e-t�caret ve e-�hale ağırlık 
teknoloj�k çözümlere yönelm�şt�r. Özell�kle 
stratej�k satınalma yaparak, talep sah�b�n�n 
gerçek �ht�yaçlarını öngörerek satınalma 
süreçler�n� yöneteb�len ş�rket ve kurumlar 
bu dönemde avantajlı olmuşlardır. İht�yaç 
duyulmayan satınalmaların yapılmasının 
önüne geç�lerek, satınalmayı gerçek b�r kar 
çarpanı olarak konumlandırılab�lmeye 
odaklanmalıyız. Mevcut s�stem ve süreçlere 
entegre teknoloj�k çözümler �le 
güçlend�r�len akıllı ve öngörüsel stratej�k 
satınalma bu dönem�n ve geleceğ�n terc�h 
ed�len yaklaşımı olacaktır. 

Gelecek �le �lg�l� olarak öngörüde 
bulunmak gerek�rse buna Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m�n�n �sm�n� ve kapsamını Akıllı 
Tedar�k Ağları Yönet�m� olarak yen�den 
değ�şt�r�p ve kurgulayarak başlayab�l�r�z. 
Sektörel olarak teknoloj�k yatırımlar 
oldukça yüksek ancak bunların akıllı hale 
gelmes� ve özell�kle de Endüstr� 4.0 uyumlu 
s�stemler olarak mümkün olduğunca 
ş�md�den kurgulanab�l�yor olması sektörün 
önünü açacaktır. Yönet�c�ler�n duyarlılık 
anal�z�ne dayalı yedek planlara dayalı b�r 
yaklaşımla yönet�m kültürüne kavuşmaları 
teşv�k ed�lmel�d�r. R�sk azaltıcı veya 
sınırlayıcı tedb�rler uygulanırken aynı 
zamanda da kurumsal çev�kl�ğ� ve 
dayanıklılığı da arttıracak yaklaşımları 
daha sık görmey� üm�t ed�yoruz. Gelecek 
daha çabuk gelecek ve akıllı ve çev�k 
gelecek b�zler� bekl�yor.
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GERÇEK BİR GİRİŞİMCİ HİKAYESİ

DEVRİM EROL

 

Gerçek  B�r G�r�ş�mc� H�kayes�..

MonDes Global ek�b� olarak her sayımızda b�r 
g�r�ş�mc� kadına yer vermeye karar verd�k.

Bu kapsamda çok başarılı b�r g�r�ş�mc�l�k 
h�kayes�n� daha s�zlerle paylaşacağız. Bu 
sayımızın konuğu Devr�m Erol oldu. B�z 
sorduk kend�s� cevap verd�.

Devr�m Erol k�md�r ? 

1960 Erz�ncan doğumluyum. Memur b�r 
babanın çocuğu olarak memleket kazan b�z 
kepçe hal�nde �lkokulu 5 ayrı okulda b�t�rd�m. 
Ortaokula Konya’da başladım, Kars Merkez 

           

Ortaokulu’ndan mezun oldum.Böyle devam 
edersem ün�vers�te sınavlarında zorlanırım 
end�şes� �le İstanbul Çamlıca Kız L�ses�ne 
yatılı öğrenc� olarak devam ett�m. 1977 
yılında Hacettepe Ün�vers�tes� Mühend�sl�k 
Fakültes�ne kaydolarak l�sans eğ�t�m�me 
başladım.

G�r�ş�mc� olma öykünüzden 
bahsedeb�l�r m�s�n�z? İşletmen�z�n 
başarısının en temel faktörü ne 
olab�l�r? 

Ün�vers�tey� b�t�rd�kten sonra TEK Türk�ye 
Elektr�k Kurumu’nda çalışmaya başladım. 
Memur�yete ancak 4.5 yıl tahammül 
edeb�ld�m. Sonrasında Eltem-TEK’de 1 yıl 
kadar çalıştım ve kanatlarımı açarak 1 yılın 
sonunda EY ÖZGÜRLÜK çığlığı �le �ç 
ses�m�n peş�nden uçmaya başladım.  

6 yıl b�r fuar organ�zasyon f�rmasında 
çalıştım. Sıfır’ dan başladığım bu kar�yer�n 
4. yılında ş�rket�n genel müd yrd cısı �d�m. O 
yıllarda Türk�ye’n�n en büyük fuarı olan 
Savunma Sanay� ve Havacılık Fuarlarını 
organ�ze ed�yorduk. Her 2 yılda b�r kez 
organ�ze ed�len bu proje �ç�n boş b�r alan 
üzer�ne tüm alt ve üst yapıyı yerleşt�rerek b�r 
fuar oluşturmak çok sayıdak� b�l�nmez� eş 
zamanlı çözme yeteneğ�n� gel�şt�ren b�r 
çalışmaydı.  Ayrıca konjüktürel pol�t�k, 
ekonom�k dengeler� gözetmek, fuarın 
tanıtımını uluslararası düzeyde 
gerçekleşt�reb�lmek, alım heyetler�n� 
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f�rmalar bazında koord�ne etmek, tüm 
katılımcı ve z�yaretç�ler�n loj�st�k 
planlamalarını yapmak eş zamanlı olarak 
gerçekleşt�r�lmes� gereken kalemlerd�.. 6 yıl 
�ç�nde hem Savunma Sanay�n� hem de 
uluslararası fuar organ�zasyonunu öğrenm�ş 
oldum.

 Daha sonra Elektron�k Mühend�s� olan 
eş�m �le b�rl�kte �lk f�rmamız olan 
MESAN AŞ’n� kurduk. Öncel�kle 
tems�lc�l�k �le yola çıktık. Memur 
a�leler�n çocukları olarak t�caret 
atmosfer�nden uzak büyümüş olmanın 
dezavantajını omuzlayarak �ş dünyasını, 
dengeler�n�, hassas�yetler�n� 
özümsemeye başladık. 

Mesan ,har�c�nde g�r�ş�mler�n�z 

oldu mu ?

MESAN AŞ’de çark dönmeye başlayınca ben 
gönlümde yatan �şe yan� fuarcılığa doğru 
yöneld�m ve LADİN Fuarcılık AŞ’n� kurdum. O 
yıllarda Türk�ye’n�n �hracatının büyük pazarı 
AB �d�.. İhracata katkı yapmanın yolu �se yen� 
pazarlar açmaktı. Bu anlayış �le araştırmalara 
başladım ve �lk fuarımı 
Casablaca-Fas’ta organ�ze 
ett�m. Projeler�m�z 
tamamen b�z�m AR-GE 
çalışmalarımızın ürünü 
olduğundan proje A’dan 
Z’ye kadar y�ne b�z�m 
tarafımızdan planlanıyordu. 
G�d�len pazarın araştırılması, 
uygun konsept oluşturulması, 
fuar alanının k�ralanması, 
standlar, gümrükleme, 
n a k l � y e , t a n ı t ı m , f u a r 
alanında ver�lmes� gereken  

tüm h�zmetler, fuara katılımcılarının otel, uçak 
h�zmetler� g�b� onlarca detayı bundan 20 yıl 
önces�n�n Afr�ka’sında �nternet olmadan 
organ�ze etmek tam b�r Don K�şot’luk tu. Ama 
LADİN AŞ n�n b�r projes�n�n olmasının 
ötes�nde Türk�ye Cumhur�yet� �ç�n yapılan b�r 
organ�zasyonun sorumluluğu ve de gururu �le 
yıllarca çalıştık. Fas, Cezay�r, Ürdün, Güney 
Afr�ka Cumhur�yet�, Z�mbabwe, Etyopya, 
Yemen, Yunan�stan, Macar�stan, Pak�stan, 
H�nd�stan, Ç�n Halk Cumhur�yet�’nde onlarca 
fuar düzenled�k. Fuarlarımız bu ülkeler�n 
neredeyse tamamında Türk�ye adına yapılan �lk 
organ�zasyonlardı ve bu nedenle de hem 
�hracatımıza hem de ülke tanıtımına yaptığı 
katkı neden� �le çok değerl� �d�. O yıllarda DEİK  
Türk�ye - Fas İşkonsey� Başkanlığını da 
yürütüyor , projeler yaptığımız ülkelerde STA, 
ÇVÖA g�b� öneml� kamusal alt yapı 
düzenlemeler�ne de katkı ver�yordum. 
Fuarlarımıza her yıl 3000 c�varında f�rma 
götürdüğümüz �ç�n h�zmet kal�tes�n� 
denetlemek amacı �le b�r seyahat acentası da 
kurmuş �d�m. Y�ne o yıllarda Dünya 
Gazetes�nden ''Sektöründe En Başarılı İş Kadını 
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Kadını’’, Yunan�stan'dak� Ar�state 
Derneğ�nden ‘’Barışa Katkı Ödülü’’ �le 
onurlandırıldım.

Fuarcılık çalışmalarımız hızla �lerlerken ben 
yılda ortama 120 gecey� yurt dışında geç�r�yor, 
öte yandan 1985 yılında doğan oğlum hızla 
büyüyordu. MESAN AŞ de paralel olarak 
büyüyor, tems�lc�l�k ş�rket�nden mühend�sl�k 
ş�rket�ne evr�l�yordu..

Kaç k�ş�l�k �st�hdam sağlıyorsunuz ? 
Eleman seç�m�nde nelere d�kkat 
eders�n�z ? Çalışanlarınızı nasıl mot�ve 
ed�yorsunuz ?

15 yıllık bu maraton temposunu 2006 yılında 
fuarcılık ş�rket�m�z� ve acentamızı satarak b�raz 
yavaşlattım. Bu arada MESAN AŞ ’nde AR-GE 
yatırımları yapmaya başlamış, 25 yıllık b�lg� 
b�r�k�m�m�z� ortaya koyarak YERL� ve MİLLİ 
ürün gel�şt�rmek �ç�n tüm gücümüz �le 
�nandığımız b�r konuya kend�m�z� adamıştık. 
Halen MESAN AŞ’de %80 n� mühend�s 35 k�ş� 
çalışmaktadır. Çalışanlarımızda kadın-erkek 
denges�n� sağlamak da�ma gözett�ğ�m�z b�r 
unsurdur.

Çok �lg�nç ve farklı b�r sektörde 
çalışıyorsunuz? B�raz bahsedeb�l�r 
m�s�n�z ?

MESAN AŞ  özell�kle 2 konuda uzmanlaşmış, 
yıllardır verd�ğ� h�zmetlerdek� kararlılık �le bu 
konulardak� haklı b�r yer ed�nm�şt�r. 30 yıldır 
TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın  
mayın dedektörler� �ht�yacını karşılamakta, 
gel�şt�rd�ğ� özgün dedektörler� �le güvenl�k 
güçler�m�z�n zorlu görevler�ne destek 
vermekted�r.. Ayrıca dedektörler�n en ver�ml� 
b�ç�mde kullanılması �ç�n gel�şt�rd�ğ� eğ�t�m 
s�stemler� �le b�reysel tarama faal�yetler�nde 
operatör kaynaklı veya t�m hal�nde yapılan 

kullanım hatalarının en aza �nd�r�lmes� ve 
doğru kullanım hareketler�n�n kullanıcılarda 
refleks hal�ne get�r�lmes� amaçlanmaktadır.

MESAN AŞ’n�n 2.öneml� faal�yet alanı �se 
traf�k güvenl�ğ�d�r. Halen Emn�yet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca 
kullana kullanılan mob�l hız tesb�t s�stemler�n� 
günümüz �t�barı �le tamamen YERLİ ve MİLLİ 
olarak gel�şt�r�p, üreterek ülkem�ze kazandırmış 
bulunmaktayız.

G�r�ş�mc�l�kte başarı �ç�n en kr�t�k 
unsur ned�r?

Bence G�r�ş�mc�l�k öncel�kle para kazanmaya 
değ�l, değer yaratmaya odaklı b�r davranış 
b�ç�m�d�r. Böyle olduğu sürece ortaya 
koyduğunuz f�k�r, sonrasında bu f�kr�n 
gerçekleşmes� ve �ş hal�ne dönüşmes� sağlam ve 
sürdürüleb�l�r olacaktır. Kurduğumuz 
ş�rketler�n varlıklarını sürdürmes� gel�şen 
teknoloj�ye, ülke �ht�yaçlarına ve koşullarına 
karşı da�ma yen�l�ğe açık, değ�ş�me hazır 
olmaktan kaynaklanmaktadır. Yen�l�kç� b�r 
proje gel�şt�rmek g�r�ş�mc�l�ğ�n en temek 
gerekl�l�ğ�d�r. Yen�l�kç� düşünce tab�k� gerçekç� 
ve küresel olmalıdır. 21. YY ın �ş yapma 
gerekl�l�kler�n�n temel�nde bu unsurların 
yattığına �nanıyorum. Üst üste aynı şey� 
düşündüğünüz 2 gün gel�şmen�n durduğunu 
�şaret eder. 

G�r�ş�mc�l�k projen�z� oluştururken öncel�kle 
kend�n�z� tanımalı, �ç ses�n�z� duymalı, 
yetenekler�n�ze, olanaklarınıza uygun b�r çalışma 
yapmalısınız. Nasıl beden�n�z�n ölçüler�ne  ve 
zevk�n�ze uygun olmayan b�r g�ys�n�n �ç�nde 
kend�n�z� rahat h�ssetm�yorsanız, yetenekler�n�ze, 
değer yargılarınıza ve olanaklarınıza uygun 
olmayan b�r �ş f�kr� �le başarıya ulaşamazsınız.
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Son zamanlarda sosyal g�r�ş�mc�l�k 
kavramı hayatımıza g�rd�. S�z�n 
yorumunuz ned�r?

Ben aslında b�r ‘’SOSYAL GİRİŞİMCİ’’ 
olduğumu yıllar sonra fark ett�m. Z�ra 
gel�şt�rd�ğ�m�z tüm �şler ş�rket�m�ze sağladığı 
t�car� ed�n�mden çok daha fazlasını h�zmet 
ett�ğ� k�ş� ve kurumlara sağlamakta �d�. İş�n� �y� 
yapmakta ısrarlı olmak, çalışanlarını �ş 
ortakların olarak ben�msemek  ş�rketler�n 
sürdürüleb�l�rl�ğ�nde çok yaşamsaldır. Sadece 
para kazanmaya yönel�k b�r v�zyon ne k�ş�y� ne 
de �ş�n� h�ç b�r yere taşımaz. 

40 yılı bulan çalışma hayatımda S�v�l Toplum 
Sorumluluğu da�ma yaşamımım öneml� b�r 
parçası olmuştur. 17 yaşımda mezun olduğum 
l�sen�n Mezunlar Derneğ� üyel�ğ� �le başlayan 
bu tutku, TÜGİAD TÜRKİYE GENÇ 
İŞADAMLARI DERNEĞİ Yönet�m Kurulu 

Üyes�, DEİK Dış Ekonom�k İl�şk�ler Kurulu 
Türk�ye-Fas İşkonsey� Başkanı, TOSYÖV  

Türk�ye Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yönet�c�ler Vakfı 
Başkan Yardımcısı, İÇASİFED İçanadolu 
Sanay�c� ve İşadamları Dernekler� Federasyonu 
Başkan Vek�l�, TOBB Ankara Kadın 
G�r�ş�mc�ler Kurulu Kurucu Başkanlığı, 
ANGİKAD G�r�ş�mc� İş Kadınları ve 
Destekleme Derneğ�’ın Kurucu Başkanlığı, 
KAGİDER Türk�ye G�r�ş�mc� İşkadınları 
Derneğ�  Yönet�m Kurulu Üyes�, WPO Women 
Pres�dents Organ�zat�on Turk�ye Chapter Üyes�, 
Hacettepe Ün�vers�tes� K�mya Mühend�sl�ğ� 
Fakültes� Danışma Kurulu Üyes�, Nutr�t�on 
Network Danışma Kurulu Üyel�ğ� �le devam 
etmekted�r.

Devr�m hanım, katkılarınız ve paylaşımlarınız 
�ç�n çok teşekkür eder�z.

MonDesBus�Ness
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SANAT GÜNDEMİ 
PİYANO’DA ÜSTÜN YETENEK ..

Bu Sayıdak� sanat sayfamızda s�zlere genç yetenek Carmen D�lara Bağış’ı 
tanıtmak �st�yoruz. 

2010 yılında doğan CARMEN DİLARA BAĞIŞ ,�lkokula b�r sene erken 
g�derek b�r sene de sınıf atlarak   3.sınıftan başladı. P�yano’ya olan �lg�s� ve 
üstün yeteneğ� a�les� tarafından keşfed�l�nce 5.sınıfı okuduktan sonra, fark 
dersler�n� vererek M�mar S�nan Ün�vers�tes� Devlet Konservatuarına 6.sınıftan 
g�rd�. Ülkem�z� pek çok yarışmada başarı �le tems�l eden Carmen D�lara BAĞIŞ 
pandem� süres�nc�n’de de pek çok onl�ne yarışmaya katılarak ödül almıştır.

Ödüller�nden bazıları ; 

IMKA MUSİC COMPETİTİON‘da 2.l�k, NORTH INTERNATİONAL MUSİC 
COMPETİTİON’da 1.l�k, THE MUSE INTERNATİONAL MUSİC COMPETİTİON’da 2.l�k,  
OEİRAS INTERNATİONAL PİANO COMPETİTİON’da 1.l�k, KARL ADLER INTERNATİONAL MUSİC COMPETİTİON’da 1.l�k 

alarak başarısını uluslararası platformlara taşımayı başarmıştır.

Carmen D�lara BAĞIŞ halen Sn.Dr.İr�s Şentürker �le p�yano eğ�t�m�ne devam etmekted�r. İler�dek� en büyük 
hedef� uluslarası platformda konser p�yan�st� olmak olan Carmen D�lara BAĞIŞ; müz�k çalışmalarına büyük b�r 
özver� �le  devam etmekted�r.

Sakıp Sabancı Müzes�’n�n, Sabancı Vakfı’nın 
katkılarıyla başlattığı ve büyük b�r �lg�yle tak�p 
ed�len Müzede Sahne etk�nl�ğ�n�n dördüncüsü 
7-15 Ağustos 2020’de gerçekleşt�r�l�yor.

Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenl�ğ�nde 
her yıl farklı b�r tema üzer�nden göster� sanatları alanındak� çalışmalardan b�r seçk� sunan Müzede 
Sahne, 2020’de “Adı Sanı İsm� C�sm�” başlığı ve “Topyekûn Kadın” temasıyla sey�rc� karşısına 
çıkıyor. Teması, özell�kle koronav�rüs salgını dönem�nde artarak ş�ddet gören, zorlanan, tehd�t altında 
yaşayan ve hayatını kaybeden kadınlardan hareketle bel�rlenen programda, oyunların yanı sıra oyun 
okuması, performans, panel ve söyleş�ler yer alıyor.

B�r Rüyanın İnşası

Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekç�l�k

07 Temmuz - 15 Kasım 2020 arasında Pera Müzes�nde gerçekleşen 
serg�; res�m, af�ş ve ç�z�mler aracılığıyla Arnavut toplumsal 
gerçekç�l�ğ�ne odaklanıyor. Sosyal�zm�n kuruluş �lkeler�n� �şç� 
sınıfında yaymayı amaçlayan s�yas� tavrın hâk�m olduğu d�ktatörlük 
dönem� görsel sanatlarından b�r seçk� sunuyor.
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MonDes Bus�Ness �lk sayısı ortalama 25000 k�ş�ye 
ulaştı ve dünya standardında d�j�tal okunma oranı %6 
olurken MonDesBus�Ness okunma oranı %23.6 oldu.

Depo Yönet�m�&Loj�st�k eğ�t�m�n� sosyal mesafe 
kuralları gereğ� onl�ne zoom portalında 
gerçekleşt�rd�k

MonDes Bus�Ness , Reel P�yasalar’da haber oldu.

MonDes Academy yayınları başlandı .

Temmuz ayında gen�ş katılımlı Karlı İhracat 
Eğ�t�m�n� düzenled�k.

.

Partner otellerle tüm h�jyen kuralları d�kkate 
alınarak yüz yüze eğ�t�mlere başlandı.

‘den Haberler

Orta Karaden�z Kalkınma ajansı �le 
‘Endüstr� 4.0 ve D�j�tal Tedar�k Z�nc�r� 
Yönet�m�’ konusunda b�r eğ�t�m 
düzenlend�. İler� k� süreçlerle �lg�l� 
planlama yapıldı.
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